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O .. fA ı·d u·· A ingilterer r 1 8 re Ç J Donanma-

Daha Temdit Edildi ~·k ~~!~:i: r 
BOyOk Millet Meclisi hOkOmetin ne Girdi! •• t 
kararını ittifakla kabul etti A 1 -v onyaga 
Mademki, 

komşudaki 
gaye Eşya stoklarını muhafaza için 
yan· mahfuz depolar icar edilecek 

Qlnl Söndürmektir . ~"1:~ 20 (A.A.) - B. M. ~~ın:üzeyyel kanunun birinci .. madde-
lisı bugun Dr. Mazhar Gennen'ın sınin tafsirine ait mazbata uzerırıde 
başkanlığında toplanmış ve celse geçen müzakereler ve verilen iza

Hortum, ıa rıe tulu~~a açılırken Bolu Meb'usu Dr. Eıni.ı battan sonra kabul edilmiş.tir. 
verd~~~e bkad. 7all6d ınk 

1
•
1
°"" /Cemal Suda'nın vefat ettiğini bil- Bina ve arazi vergisi kanunları 

me ıgı ta ır • o an dire •--'-'- · okunm t ilı: 
b

. .. d.. . n ...-ucsı U§ ur ve ha· hükümlerine tevf" an vergiden i;;. 
.wayıp 1~ •on urmı- tırıu;ın:a hür.meten bir dakika a- ti.sna edilen hükmt şahıslara aıt 1fl.:"'f'"1k laA g=:z yakta sükilt edilmiştir. Bunu mü- mukataalı gayrimenkullerin kıy-
ma '!l~htere, mal a- teakip 23/11/1940 da altı vilayette metleııdirilıneslııe ait kanun layl- • 
nın •ı a ıııe m :eme . '--- il İ · · ti l il lıarb · luua- bır ay müddtle ilan ve 25/11/1940 m''" e sveçe sıparış edilmiş olan 
7Gr ~ ~ ~Ld· d 1 A da B. M. Meclisi tarafından tasdik şimendifer müteharrik levazımının 

Yüz Ton 
Bomba Atıldı 

italyan kuvvetleri 
hiç bir mukavemet 

gösteremediler 
---•ı---

Amavutluktaki ftalyan kuv
Tetlerinin en mühim !imam 
ar!ık İngiliz donanmaıı-

nm tehdidi altındadır 

• 

İngiltıerenin Ak deniz filosuna mensup cllzütamlardan Replme 

N;)mık Keınal 

FİATl 
HERrEROE 

:, 
KURUŞTUR 

naın<Kııgı tUR ır e, me- ıc~ l . Türk:i ith ıı · - . rika da filen rıe remtA!n olunan VI11ı darenın hitamından " .yeye a erı mühletınin, Lonclra, 20 (AA.) _ İngiliz A· 
müdahale edecektir. iti:ba:en üç ay U2atılmasına ait 1:'."ş Turkiy~ - Fransa tic:aret, kontenjan mira1lik dairesi tebliğ ediyor: Büyük vatanperverin d og"" u-

Vekfilet tezkiresi olrunmuş ve mut- ve tediye anlaşmalarlyle merbut- Akdeniz donau.ınasınm ağır ve 1 

Akdeniz 
YOLU 
Açılıyor Yaıuın: Abidin DAVER tefıkan kabul edilmiştir. !arı h~~erinin letndi.tlerine altı hafif cüzütamları İtalyanlBl'm Ar· munun lOOncü yılı münasebeti. 

Ruznaınede mevcut maddelerden kanun liyihasınm da birıncl milza- navutlukla olan bahri muvasala 

. A=e~~t'cı::': askerl tayinat ve yem kanununa (Devamı Sa. 5, Sil. s de) (Devamı Sa. 5, Sii. s de) le bugün merasim yapılacak Dün akşamki radyo ga
zeteıinin haber verdiğine 
göre, İngiliz donanması
nın Akdenize tamamile 
hakim olmasile ticaret yo
lundaki tehlikenin berta
raf edildiği anlaşılmı§tır. 

ı Bu&iln büyük vatan ve hürriyel 
' şairi Nsmık Kemal'in doğumunun 
100 jincü yıldönümüdür. Vatan 
mefhumunu bizde ilk defa kelime 
ile söylemiş ve teganni etmiş olan 

, bu alnı açık ateşin şair vatanper• 
verin yıldö"ümü münasebetile Ü· 
niversite, tekmil Halkevlerind4 
merasim yapılacaktır. 

Üııl'Versit..deki muasime şııat 
14.S da Rektör Cemil Bilselin bir 
açış nut!<ile haslanacaktır. l\föte.a
ltiben de Profesör Halide Edip ve 
Ali Nihat Tarlan · ile Ziyaeddin 
Fahri Fınc!..koğlu. Ahmet Hamdi 

Buna binaen İngiltere 
hükUmeti Akdeniz yolu
nu ticaret gemilerine aça
rak Türkiye, Yunanistan, 
Mıaır Te Filiıtine ıefcrler 

yapılmasına müsaade e
decektir. 

mek için, her tedbire 
başvuruyor. Dikkat edilirse, yarıl.ı
aıa muhtaç olan İngilizlerden zi. 
yade, yarıl.ımı yapan Amerikalılar 
heyecan içindedirler. Sıınırsınu: ki 
yardım istiyen İngiltere değil de, 
Amerikadır. Büyük Harpten kal· , 
ma borçlarmı öclemiyen devletlere 
kredi aÇUmuı!'' ve borç para ve· 
rilmeslai ;rasak edtn Conson ka· 
nunuaan ~uiye~ rapen; 
İngiltere'ye yar~ etmek için bu· 
lunan •hilei tU'lye- ler Amerika" 
nın bu işe, nekadar canla başla sa· 
rJdığını ııöstermeğe kifayet eder. 
Bu vaziyette, geçenlerdtı de bilmü· 
nesebe ileri sür.düğümüz bir fikri, 
biraz daha umumilqti.rer.ek tek
rarlamak istiyoruz. 

Tanpınar birer hitabe irat edecek· 
Akdeniz için sigorta 

kabulüne bqlanmı§tır. 
!er, talebeler Namık Keınal'in seç" NAMIK KEMAL 

:l::~:::::a~~i:~~~::~~~;~:ı ro--u·· n-a-kş-a m-B o-o.., a-z d-a Amerika, İngiltereye yardımı, 
Çelik Paktla birbirine bağlı olan 
iki müttefikin, Almanya ile bal· 
yanın bu harple birbirlerine yap· 
tıkları yardımlardan çok daha faz
ladır. Ve bu yardım &iln geçtikçe 
artmaktadır. Ruzveltin ııon teklifi
ne göre, İngiltereye kira1anmak 
mretlle verilecek tayyare, tank, 
gemi ve sair harp levazımının kıy
meti 9 buçuk milyar dolardır ki 
12 milyar 350 milyon Türk lirası 
eder. Yine bir Amerikan gazetesi· 
nin haber verdiğine göre, Ruzvelt, 
istihsal güçlüklerine rağmen, İn· 
giltereye siparişler vermekte de
vam etmesini tavsiye etmiştir. Bu 

Garp çllliincle esir edilerek Mısır'a getirilen iki İtalyarı generali 

italyanlar 
Çekiliyor 

AS KERT, 
SiYASi 

VAZIYET 

Bardiadaki İtalyan 
Fırl..aıının akıbeti 

ar ia 
Yanıyor 

1 
müzesine gidilerek orada Namık 
Kemalin eserlerinden ve hakkında 

yazılmış olan eserlerden ınürek b ı· ı e n ,. z k a z a s 1 o 1 d u kep bir sergi açılacaktır. 

Şair Necip Fazıl Kısakürek ta· 

(Ark.ası Sa. 5, Sü. 4 de) 

~~-~ .. ı~~~~ 

Yunan kıtaatı 10 

mühim Köyü 

da ha işgal etti 
---••t---

· hezimettir 

1 

Garp çölünde ~en-yan eden mu-
harebeler hakkında •elen haber-

1 -----

rafından da bugün saat 11 de Gü-
1cl San'atlar Akademisinde Na
mık K~mal hakkında bir konfe· 
rans verilecektir. 

1 

lltalyan üslerine t.on re_~_!_!! 
şiddetli hava Sildirildiğ~ne göre 

Baskınlara yapıldı 
• 

lmanya 
italyaya 

tere &'Öre Bardla 'yı müdafaa edea 
tiç: İta.Jyan fırkası h3Jen muha.!a.- : 

O Ç L O ra ~bir bldedlr. Büyük İn· I Uardiada İngiliz kuv-
.Ub ıa&mıırıuıd&n aonra bııcüne 
kadar 8 itaıya.u fırkasını he-zim"?te l s • • ta ·k• lt k •• 
utratnuıı bıılıınUJ'or. itaıyan or- ve .ıerının zyı 1 ar ·ıas er gon-

İtal1anlar T epedelen 1 

ve Kisurayı yaktılar 
p A K T Atina, 20 (A.A.) - Resmi bir dolan b•' lnonıı.ndanı maı·eşal Londra, 20 (A.A.} _ Şim31' Af. 

---•--- Yunan sözcü,.ü dün akşanı şunları Gnzlani'nln 
8 

mkanm bezlmete rikadaki deniz harekatı hakkında. d e r e c e k - ı ufn,ma.smda.n 90nra aıa.catı vasi- j 
bildirmiştir: 1 yet cidden tetk!lte defor. İng!ib ldaha geniş taf~il~t. veren amirallik 

Asker~, iktısadi Arnavutluk hududunmı Şark h•va. deniz ~e motöri•• kuvvet. aairesinden bıldirılmektedir: .. 

• 

Kaplan Şilebi petrol yüklü bir 
motörü parçalayarak batırdı 

Dün akşam ııa:ıt 17,45 te Vakum ı Kaza yeri sahile yakın olduğun· 
'•11mpanyasma bağlı ve Şe1 kum- dan, me:cltıJr motörün. kaptanı, mo

panyasına ai.t 1000 teneke ga~ 500 \törü .batıncıya kadar karaya sev
teneke benzın, 70 adet benz•n ve ketmiş ve kendisi ile mürettebatını 

gaz varili dolu, hamuleli bulunan kurtarmağa muvaffak olmuştur. 
Karadeniz Ereğli limanına kayıtlı Ci ard h'd' . .. andal 

f 
. . d k' tö' E .. 1 v an a ıseyı goren s • 

za er ısmın e ı mo re, reg ıden ıl el hal d 1 lın ı 

k
.. .. .. ki" s c!ıkzad 1 . t c ar er en u açı ış ar ve omur yu u a e ere aı ve 

Mehmet kaptan idaresindeki Kap- bir bayli teneke toplamışlardır. 
lan vapuru, rıhtıma yanaşırken, An<:ak varillerin hepsi karanlık
oıanevra esnasında dikkat w ted- !arda sulara karışarak kaybolmuş
birlizliği yüzünden b&ştan kara tur. 
motöre çarparak, motörü parçala- Kaza hakkında zabıta ve lim6l'l 
mış ve batırmıştır. idaresi tahkikata başlamıştır. 

sahili ınıntakasında İtalyan kıtaatı 1 lerlnlıı mü.temadi a~ı alluıda i Bardiya mıntakasırun 13 Kiınu· k F 
Komisyonlar (Devamı Sa. 5, Sö. 7 de) {Arkası Sa. 5• Sü· :.__de_)_ nuevvel akşamından 18 Kanunuev- Bu ıtaat ranso . ' 

T k ı. l e d .1 d. "-======::: veı öğle vaktine kadar Akdeniz j •• • d#!'on "evk ( G il rı il rı. I '"' 1 ~ ele rı)_ ı. 
eş ı l ı:;c .... filosunun haLf ve uğır cüzü.tamları uzerın ~ .... . ,.... . 

---t•• --- 1 B a o"" da d 1 n s· on G 11 1 . tarafından sık sık bombardıman e d i l e c e k m i ş İtalyanın Arnavutlukla, Tralılus- Büyük 
Fırtınaya 
Doğru •• 

Komisyonlar yakında 1 - Uı!1 rmrı ~;~m~~!!ü:a;~:ı~~al:~~c~::ucia~ ta, Akdenizde uğradığı muvaliaki· _ il ili - yetsizlik Almar.yayı tek başına hı· 
faaliyete geçecekler -----·-------------------- düşman kuvvetlerinin hezimetinde rakmış gibidir. İtalyayı kendi Y•· 
Berlın, 211 (A.A.) - Aşağıdaki o~ 1 AD z ı y A ş AK 1 R [ N EN MÜHiM [S:::RI büyük blr rol oynamıştır. İtalyanın münferit rımudası üzerinde kendisini müda-

. bl' d 15 Kônunuevvel öğle vaktinden- • faa edebı'lı'r bı'r halde görmek 
r~Sllll le ığ ııeşrc ilmiştir: . B d' '<1 b" "k nl sulh, .. apaca 171 şa vıası 

Alıuanya, İtalya ve Jaııonya a- (:Jağdadın son günleri) .. Bağdat üzerine, miithiş bir akın •. Ta- berı ar ıya a uyu yangı ar J 
0 

J miinıkün olacak mı, olınıyacak 
rar..ında ııkiedilınış olan üçlü pakt, rilıte, eııder görülmüş olan ko;;kunç bir baskın. B"ğdat, nasıl yağ- de.vam etmekted.ir:.Bu y~ı~lar ~7 tekrar tazelendi mı?. Bunu da ancak hidiseler o Y a;zan: A. ŞEKlB 
bu pakim tatbiki vazifesini denıh- ma edildi:' (Dicle) nelırin.i birkaç mil mesafelere kadar kıpkızıl ~~~unuevvel ~u~u çok buyük bır safhaya geldiği vakit görüp öğrene-
te edecek olan muhtelit !ekııik, ko- kan rengine boyayan o müthiş katliam. Bu mnanam hailenin mes'· vus at kesbetmıştır. Londra, .29 (A·~·~ :-" Müsta~I ceğiz. Şinıdilı:i lıava, tiındiki göril· 1 hed.ef ~!.arak se~eceklerdir. Bu an· 
nıisyonlar teşkilıuı der.piş etmekte" ulii, kimdir?. 17 Kanunuevvel günü erkenden Fransız aJansı bıldırıyor: Daily nü bu yolda da hüyiik bir muka- da Ingılız ordularmııı karşısına ya. 

dir. üç lıiikı'.imel, h~r üç hükfımel /fte, (Ziya Şakir) in bilk:ıua (ikdam) karileri için ha-
1 
hafif harp gemilerimizden biri Bar-: Telegr~ph gazetesinin eski Paris ve~et vadetmiyor. İngilizler, Trab- rınıadanın üzerinde, sağ ve sol 

merkezinde bir umu ıl komisyon- zırladığı büyük tefrikanın, başlıca ana hatlmınıian ba- diya limanını çok yakından topa' muhabirine göre, Almanya, Fran lus ve Habeş seferini bitirdikten cenahlarda İtalyanlar mı, Alman· 
hu askeri ve f!konoınik komisyon- l tutmuş ve ağır mitralyöz at~0i al-ısa yoluyla İtalyaya Alman kıtaatı Akdenizi ve İtal"an adalarını ta· lar mı çıkacaklar?. Onu dA o za-

zı arı • • • • --::: ., 
lar teşkiline karar vermişlerdir. 

0 

1 
tında iç limana girerek üç iaşe ge- göndermek kararını vermiştir. nıamile temizledikten sonra mu· mana kadar inkişaf edecek olan 

İhzari mesaiyi bi.iıdikten sonra, p aza rt es 1 günU nuşre baş ıyo~uz misini batırmıştır. Londra dlplomatik mabfillerin·ıhakkak Avrupa kıt'ası üzerinde b~diseler bize gösterecektir. B.~~ı· 
:::!:!::.1ar şimdi fo;Jiyele l;cçc :"E Ord~:k:::.li:.e;ü~e:;e~a- ~n öğre(~~~~e :.~·;~~ü.~a;;;· ı ::~c:~~~c:"t::~8!ar:::~== ı hır har~,:~8:4~~~~~~~ ~;c• 
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SAVl"A - ! 

Büyük T; rihi Tefrika:l22 ====== 
ALI RESOL 

GÜNÜN 
TENKiTLERi 

• 

Yazan : ZIYA ŞAKIR 

Mehdinin ortt'ldan kaybolmasile, 

insaflı olalım 
Bir q kı11lar o.tuyor, puıderde 

Haliç vapar ~ detr..-. 
doğreya Beledi7i17e ceçecelti 711-
lltldı. Memıınni:yede oJıwbataıma 

M akar al ar icin aza- 1 Gıda madde
fiatları 

, 
f iatı kondu leri ----Ali Resul' ün ~mameti sona 

A 

mı satış ermişti! 
Bu küçük İmama, kudsiyet at- ııal:lrut cehalet, sağlım "" betıl 

!olunmasında, ibaşka sebepler var- itil<atlara düşkünlüğünden istifade 

bu haberin haf tarafuıa konan lııir 

liri satına biıi hayrete düşiircl6. 

Bu satırlar ~kil idareW. 1-

dır. . . (Resfılü Ekrem) efendimiz, etmek istiyen bu açık gözler, (Di- ceriksis olduğunu halka iJb ecli--
bir hadisi şeriflerinde: ni, siya.ete llet ederek) birer kü- yordu. 

Mürakabe komisyona bütün teşkilitile ma
kara satışlarını aıkı bir kontrola tabi tutacak 

- Dünyanın y~ müddeti hi- 100. kapmak teşebbüsünde bulun
tam bulup ta bir gün kalsa, mutla- muşlar - ise de -hiç bix istisnası ol
ka o günde Cenabı Hak benim (Eh- ınıyaralı:- hepsi de tepelemııif, 

li Beyit) imden bir (Rec<il) gönde- cür'etlerinin cezası, kendi bayatla
recek.. Ve o, zulmetler içinde ka - rile ödetilmiş .. F~t nuıalesef, bu 
lan dünyayı Şarktan Garba Jre.dar dü2enbazlara kapılan bir çak za-

O uman, lru sösün, Beledi,.-i· 
rin patavatsıs bir müdüründe• A-

dir olduianu anlayıp - çıkarma
dık. 

BngüıUı:ü Haliç npar idareıli, 

milyon sermaye ile işe ba)hJaıı. w 

günlerden bir gün iflisa yliz ta
tup işleriai bırakıp kaçan koca bir 

• Fiat Mürakabe .ı.-ua,.....u ınab 1 Mm.bite Iomis,._ piyaaadoıkj 
l'•Y• koy<iuğu meşru Ur hadJerin· puılı:aralar.ı. ortadaa kaldıraln11191 

den sonra satış fia tlarıru da teııbU ve satışı.ana bu fiatlanı nygun. oı. 
etmiştir. Bu fiatlara ııöre tüfe\ rak :yapıllllMUU temin ipn lriltilıı 
markala 155 melrelilı: ıiyah ve be l.e§kililtile makara sal:lflarmı sılı;ı 
yu makaraların 10 num.arnı 13 

bir surette kmıtrol edecektir. Ma 
nuru ile tenvir edecek. vallılar da, onların yüzünden ayru 
Buyurmuşlarchr. acı akibete sürüklenmişlerdir. 

kuruş, 40-50 auınarası 8,5 kunq, Z4 
numarası 12 kuruşa satılacaktır. 

Zincirli markalı s;iyah ve -beyar 

karaları bu fiatan fniaya atmalı 

istiyenleri balkın da ııabıtaya ba 
Bu hadisi şerif, (Asn Saadet) ten * 

beri gelen bir çok maruf ve mute- Muhakkak olan bir şey vara, bey 
ber zevat -ile,, bilhassa, (İmamı) -ve bau rivayetlere nazaran yedi-

şirketin başarmakta acis göstenli-
ıi'i işi -kendi yatile kavrularak- t

ınak:araların 183 metrelik 18-20 ber vermesi Komisyonun kontrol 

ınunaralı 20 kuruş, 24-50 numara lerİIİ daha müsmir ve müessir la 

Ali tarafından rivayet ve teyit e- yaşında bulunan (İmamı Muham
dilm~tir. En sahih olan hidisler med Mehdi) nin esrarengiz bir 911-o 

arasına girmiştir. rette ortadan i<ayOOhnasile, (Au 

ılame ettirm.eie muvaffak olıallf 

bir idaredir. Müflis bir firketten 

müdeV't'er kırık dökük bir makine-

lan 18 kuruşa satılacaktır. Fial lacağına şüphe yoktur. 

Yine bu rivayetler cümlesinden- ResUI) ün (İmmnet) devresi hita 
dir ki; ResUfü Ekrem efendimiz, l- nuı ermfitir. Ve (Resfılullah) efen 
hır zamanda geleceğini haber ver- diınizin (Hazreti Fatma) dan inti 
dikleri bu (Reciil) haklwıd& isahat kal eden nesli de, anadan silinmiş-
verirken: tir. 

- Benim ismiıni ve benim Asıl dikıkat "" ibrete şayan olan 
kiinyemi taşıyan... cihet şuramdır k:i, (İmamı Ali) den 

Diye, bir ka~ ilAve etmişler- ihbaren (İmamı Muhammed Meh· 
dir... İşte, (Kayıp mam) ın di) ye kadar gehn:i§ olan (On tld 

yi, sırf halka bir hizmet olsun di

ye, sevirmeğe uirqanlan ye lıü

tün vesaitsisliie, jmkinsızl.ık.lan 

rağmen çevirmekte olanlaı:ı ıı-
riksizliltle tavsif etmek boş geve
celikten, pataTatsııdıldan başka hh 
l'"'Y değildir. 

Geçen cüıı de bir arkad&f'D'D 
Haliç yolcularının, vakti11 nakil 

(Muhammed) adını ve (:Elbülka- imam) m hemen hepsi de, bu faııl old"''U şu zamanlarda Haliç itfa. 
sırn) künyesini taşıması, onun cihanın tahammül edihnez ırltrap- resinin, hın aür'atin ebemmiyeti
intizar edilen (Recill) ol..acağı. zan-- !arını ~!er .. (Eınev:t) ve (Ah- tlİ anlamayıp vapmlannı kaplum
nını Iruvvetlendirm.iştir. basi) !erin saltanat ihtiraslarına bağa betaatile yürütmesinden miif-

Yeni tramvay 
ücret tarifesi 

Vekalete yollandı l'e
ce seferleri uzatıldı 
Kaldırılacak tramTay durak J«• 

!erinin tesbitt için teşkil olunan 

lwm.iııyon dünden itibaren Beyoğlu 

semtindeki durak yerlerini mahal· 

Jerine ciderek tesbite başlamıştır 

Talebeye yar
dım birliği 

Dünkü kongreden 
yeni kararlar verildi 
Şehrimis ilk okullarında oku:yaa 

•Yoksul çocuklara yardım cemiyeı.. 
leri birliği. nin yıllık kongresi 
muallim, Kızılay, Çocuk Esirgem• 
dün Parti merkezbıde kazalar, 

Kurumlan murahaslarınm iştira· 

kile yapılmıştır. Birliğin iW..-. Bu itikada salik olanlar, (İmamı meclubiyet ve mağ!Ubiyetleri yü- telci Te müteessif oldnğwı.11 7ıw
Mehdi) ye bir takını hariku!Me-~ bu on iki faziletkir nttan romu. 
ler de atfederler, bazıları kılıç, hançer ve zehir!• Bu neşriyata patavatsızbktaıı 

Rivayete nazaran, vaJXresi (Ner- kurban gitmişler .. bazıları da, zin. riyade insafsızlık diyeceğiz. Bugün 
gis), hiç bir gebe!& sıkıntısı çek- dan köşelerinden, inliye inliye can baııgi nakil vasıta.smııı. betaatinden 
med€n bu 90C\lğu bnımda taşımış vemUşlerdlr. tikiyetçi değili%. İşte otobüsler, it-

Bazı gneteler ltirinci mevki a 

ra baların kaldırılacağını yazmış 

!arsa da bu haber doğra değildir 
hey'eti ve hesap raporlarının o
kıın.ınasından sonra eski idare 

Ekser hatlarda ikinci mevki aral>a· 

lar birbıci mevkilerden wladu. 

ı ırap hissetmeden di1n- (12 İmam) ın hepsi de ,insanlarm te tramvaylar... Denizyollan va- Tramvay bilet ücretlerinde kii· 
yaya getimriştir. nasıl olablleeelderi ıınünevt mer- purlan sür'atlerini kestiler, Dev- suratın kaldırılmııs. için hazuia· 

let, deııılıyollarındalı:i .-.,eferi * siye ve şerefin en üstün dereceleri- -.--· nan yeni tarife tetkik ve tasdik o-
r~uk tı kı (R--' Iull-'-) azalttı. Bugünkü şartlar içinde Ha-'>""' · , - p """' ..,ı efen- ne yükselm.işlerdir. Bazılan emsal- hmmak üzere Vekalete gönderil· 

diro
. ~". .. li• vapur idaresini, malılın vaplll"-
ız ,;~ı, sunnet olmuş ve göbe- srz kahramıııılıltlarile, ibütiin cih•n • m.İ.§tir. 

~ lan ve bu teknelerin sür'atlerini 
ği kesi~ o:arak dünyaya gelınif- tarihlerinde ebediyet kesbetttkler:t mevzuu bahsederek, tenldd habn- Diğer taraftaıı. gece tramvay se-
tir. Sag. bazıisunda da: • gibi, diğttleri de ilim, irfan, kema- !ık değil midir? terleri için dün akşamdan itibaren 

- (caeı - hakke ve zabakel ba- rt ~azil t ah-'---'-- " •---'lı olalım... yeni bir hareket tarifesi tatbik 0-
tıl. İnnel:ı&tılu '-•-e _...._"·a.) a ve • e s """"'.,,.,,.,,, mu.mta- uuıa.ı: """' """"= t k07•~••1 Asır~ Selami izzet SEDE.S lunmağa başla~tır. yazılıdır zıye ~~ar.. i Bu tarife ile bilhassa İstanbul 

· hiç bir zerresi eksi.lm.iyen büyük 
Yine bu rivayetler ciimleslııden- cihetbıdeki şebekelere son seferler 

dir ki, (İ.maını Mehdi) nin ruhu- bir f ttAv~inl iman ~e, ~erce 1 1 yarım saat 50 dakika geçe alınmış-
run "t a.lti (H t' İsa) ve a erce m yon ınsarun p ( y A S A 

u mu .e p, azre 1 da kaNılerinde tazim ve ihtiramlara tır. 
sema.dan ınecek .. ve ona, (İktida) nail olmuşlardır. ı-------------

edHecekzrettirl. ·-·-·- . . . Hiç bir tarih, bu zatların hayat Otomobil lastiği 
a .l""'1lll smııaya çekildiğı- . . . 

ad tekr
. ve hareketlerını tenin! etmenıişt 'r derı· gcldı" 

ne ve or an ar ineceğine iti- Bil.k ' İ 1• . • · 
k t ed nle ş , a ıs, sanı camıasına dııhil olan 

a e r, OD\l, am da (Em~1 h .11 . •1. 1 . · ·ı ah t (K d " ) . er mı etın a ım en, fazılları, şair-
c(amısıM .di- Aksy u) u us( şeı:xınde !eri, bu zevatın maddi ve manevf 

escı a nın Ak nnnare) 
kıymetlerini tasvir eden eserler vli· 

sinin dNıinde her Cuma günü bek- cude getirerek, kendilerine olan 
lerle .. ve onun binmesi için de, ga-

mec:ılıbiyetlerini göstermişlerdir. 
yet güzel donatılmış beyaz bir at (12 İmam) ın isim ve mankıbel,,. 
bekletirler. 

ri( Türk Edebiyat Tar ihi) ne de 

* 

ve 

.karışmış. bu zevat hakkında bir çoi< 
manzumeler yazılım ıştır ... Bunlar-
dan, rastgele birini alı yoruz . \'e . Altın fiatları birkaç gündcnberi 
(Usil.11) isminde bir Türk şairinin 1 tekrar yükselmcğe ha. şlaınıştır. 
yazdığı bir manzumeyi niımun Dün fiatlar tekrar 30 kuruş birden 

!arak ğı ' kled ' e 
0 

1 fırlamıştır. Bir alim 22 !ıra 60 ku-
aynen a!ja va na ıyoruz' 

' (Daha var) ı ruştan n1uaınclc görmektedir. 

-------·---- Dünkü ihracatımız 
MAARiF Dün muhtelif menılekeılere 120 

Hırsızlıktan jki sabıkalı 
17 yqındaki hizmeyçi 

d:nın kürkünü ve elbiselerin i ça 

larak kaçın~ır. Buradan kaçtık-

tan sonra Ner ima n Samatyada Ay

~e adında tanıdığ ı bir kadına m'.

saCir gitıu~ ve onun da 15 lira kty· 

mum.iyece karar altına alınmıştırı 

Belediye tarafından müsadere o 
lunan noksan ekmeklerden me.lr.

teplerdeki fakir ÇOC'ukların da is 

diğ~ni ve fiatların indirileceğini vi 

dettiklerini yaznııştık. Dün şehri• 

ınize mühim miktarda kasaplıJı 

bay,-an getiı·iln1i-ş ve mezbahada 

toptan fiatlarda kilo başına dün 

6-7 laınış inmiştir. Bu tenzilatın 

Artilı:, (Hürafat devri) hitam 
bularırk (Hakikat devri) açıldığı 

için, bugün bu rivayetlere itikat 
edenlerin ne derecede azaldığını 

biliniyoruz. .. Ancak şu noktaya te

mas etmeyi de faydalı buluruz ki; 
(Kayıp İmam) ın ~Mehdi) ünvani
le tekrar zuhur edeceğine dair bel
lenen ıkanaat!er, tarihte bir çok 
mühim hadiselere sebebiyet ver
miştir. Ve muhtelif zamanlarda, 
muhtelif diyarlarda, bazı kimseler 

Jıp talebe yurtlanna rağbet 

Tıp Falriiltesinin Leyli Tıp Tale
be Yurtlarına yeniden talebe alın
ması için Sıhhat Vekaletine müra
caat edilmiştir. 

bin liralık ihracat muamelesi kay- metinde bir hırkasını ve çamaşır
dedilnıi~ıir. Bu mallar ıııeyaıııııda tarını çalıp kaçmı ştır. 

Muh al'eme neticesinde suçu sa- perakende satışlara da taRiamen 
Roman:Yaya n1lihiın miktarda kes· 
tane, Mararistana iç fındık, tiftik, bit olan Neriman 2 ay 15 gün hap- aksetıuesi icap etmektedir. Beledi· 

• 
(Mehdi) lik iddiasına kiyam etm.if- İsviçrcye tifti!c İtalya ve isveçe se rr.ahkum edilerek derhal tevkil ye vaziyeti dikkatle takip etm.ek-

deri sevkedilmi~tir. olunmuştur. tedir. lerdir. 

llul•mırt EJc6l Romaıu: 42 1 Servinaz kalfanın anlayıp, anla- vururuz. Bani senin çıngraklı çem-

ç ~ y o ~ ı madığına ehemmiyet vermeden, berin \ardı, onu da alırız .. Amma 

(Q) aQI <Cll ifil 0 cd 0 ~ 0 kucağı.nd~ '.utt~ğu .. Nigim, ropdö- hen senin kadar koşamam, sen ih· 
şambrıle ıyıce orltu, sonra yangın tiyar doktoreuğuna acır, onu çok 

" Yazan: ti AH MUT Y ESARI , ı dan kaçar gibi, adeta koşarcasına yormazsın değil mi'!. 

~ediın~ • odasından, S~~yenin 1 ~igarın ayaklarını ellerile ısıt- bahçeden çıktı. Onnn, bir şey sormasına, söyle-
boğuk çıglıgı duyuldu. Nıgar, ev- maga çalışıyor, yüzündea gözle- Gülendam, hala battaniye omuz- mesine vakit bırakmadan, hep o, 
de kendisinden saklanılmak iste- : rinden öpüyordu: farında, balkonda ouu bekliyordu: t ti k .1 n1 t a 1 tı f ka a ı sıca sesı e a a ıyor, n a -
n~n, a . t yine tamamen gizlene-ı _ Bizim eve gideriz .. Ben, sana - Ne oldu efem? ' 
nııyen bır fevkaladelik olduğunu masal söylerim... Cemil K•İzını soluk soluğa: ,. yordu. 
h · t · t' Aı . . Nigarın gözleri yavaş yavaş ka· 

ıs.'>e mış 1• rne,inin feryatları, - Bey babamı göreceğim. - Dır şey yok dedı, Sen çabuk, • 
onu büsbütün korkuttu, yüzü ki- - Sabah görürsün .. Şimdi uyu- odamın lambasını yak.. panmaga başlamıştı: 
reç gibi beyazlaştı. Cemil Kiizını, yor.. Nigar; uyku sersemi, yorgun ha· - Böyle pek rahatsızsın Nigar 

Nigarı kucağına aldı: Aşağıda, merdiven başında Ser- şını Cemil Kazımın göğsüne daya- abla .. Başını yastığa koy.. Bira• 

- Nekadar üşümüşsüa Nigar vinaı kal.faya rastgeldi: mış, şaşkın şa~k.ın bakıyordu. Ce- ' uzan .. İstersen uyuma .. Yine ko-

garın şakaklarından sarkan, kıv 

rık bukleleri okşuyor, bir elile de 
yorganı diizcltiyordu: 

- Bağdat padişahlarından bixl· 

nin, gayet güzel bir kıT.ı vardı. eli-

ye, çocukluğunda annesbıin hrtı· 

1ıah gecelerde onu uyutmak için 

tekrar ettiği bir masalı sÖylemei'e 

başladı. 

Nigar; yavaş yavaş ateş gibi 

kızaran dudaklarını yummuş, ya· 

nakları ı>cınbc peınbe ohnuş, mışt1 

nıııjıl uyuyordu. 
Ceıuil Kaz.un; ona, uzun uzun 

baktı: 

abla, dedi. - Kalfa hanım, siz efendinin ya- mil Kazım, onu yatağuıa oturt- nuşuruz. - Masal, Nigar abla .. Bu da ya 
Sonra ropdöşambrıru çıkararıılı. nına gidiniz, dedi. İncitmekten korkar gibi elleri •-muştu. Ellerin. i avuçları arasına al- lan .. Hep yalan .. Sen uyu, Nigw: .• 

Nigarı sardı: Gözlerile i.,.ret ediyor, Tuiyeti titriyerek, Nigarı yatırdı, yorgaıu 
n1 

""'" mış oğuyor, yumuşak bir sesle: Sor.ra, oııu uyandırmaktan kor-
- Bey baban hastalandı yav- a atmak istiyordu: gög· süne kadar çekti: k Jk ı•-b - Nigar abla, diyordu. Yarın, karak usulca a tı, """ ayı birn 

rum.. Yarına bir şeysi kalmaz. - Bu aece NiaaP, benun' ınisafi". - Karşı kar,ı~a ne gu"zel oturu ı 
• _ • J kıstı. Odaya rutubet i bir serinlik 

Şimdi sen burada durma .. Annen, rim. •• Sen de öyle sÖylcrsin.. Anla- seninle neler yapaca!;'lı . biliyor yoruz değil mi? Sana masal söyl& 
hastanın yanında .. Yanlarına gi- dın değil mi? Sen durma, hllllllD- musun? Ak~aına kadar gezeceğiz.. yim mi? Ben ne masallar bilirim. 
dcr""n belki kızar. Biz seninle otu- efendiıı.iıı yanına gil. Anlıyo.r mu- lfoşac a~ız.. Kornd ak.i çınara kurdu- Pencerenin yanındaki koltuğu 

ruruz, olınu mı Niırılr abla?. ıaun1 ğumuz a>ma &Mlıncakt.. da kolan karyolaya yaklaşt.mlı, bir elile Ni 

giriyordu, pencereyi gürültü etıne
den kapadı. Ropdöşambrını giye
rek kol tujia büzüldil. 

(At kası ııar) 

Avrupa harbinden 
ıonra ne lıadar arttı 

Belediye rcialiii ~hri
mizde gula maddeleri 
li.allarındaki terellaleri 
mııkayueli bir ,ekildc 
tetkik ettirmiıtir. • 

Harpten evvel 1938 p
lutda makarna 28 kurUf 
iken bu yıl 40 kurıqa, la
aılye 23 ten J.O a, wde
yağ 120 den 175 e, süt 15 
ten 20 ye, nohut 21 den 
30 a, pirinç 30 dan 41 c, 
mercimek 20 den 24 Jıu.. 
rufa çıkml§tır. 

MU1 EŞ€RRIK. 

Heyetimiz Macaristan& 
salıya gidecek 

Macaristanla ar&J1U2daki ticari 
münasebetleri arttırmak ve bugü· 
nün ihtiyaçlarına uygun yeni bir 
ticaret mukavelesi imzalamak ü, 
f,ere Peşteye gitmesi evvelce ka· 
rarlaştırılan hey'et salı günü Ma 
caristana hareket edecektir. Hey'· 
ete Hariciye Vekiıletinden iktısal 

doktoru Bedri Tahir Şaman riya 
set etmekte, Ticaret Vekiılelinden 
Zeki Zeyhekoğlu ile Merkez Ban
kasuun Kambiyo müdürü iştirak 
etmektedir. Müza.lı.erelerde hBZl\ 
bulunacak olan ~chrimizdeki Ma-

Refi Ba varın 
' • 

cenazesı 

Büyük bircemaatla kıl
dırılara il defnedildi 
Vefatını d 1 haber verdiğimiz 

eski Başvekil, İzmir Meb'usu Cel.il 
Bayar'ın oğlu Refii Bayar'ın cena
zesi dün merasimle kaldırılmıştır. 

Saat 12.30 da Taksimdeki apar-
tınıanından alınan cenaze Beyazıt 
camiine getirilmiş ve orada nama
zı kılındıktan sonra Merkez Efen
dideki ailesi makberesine bırakıl-

mıştır. 

Cenaze merasiminde babası e>ki 
Başvekil Celal Bayar ile Orgeneral 
Fahrettin Altay, Harp Akademisi 
Komutanı Korgeneral Ali Fuat Er
den, Eski Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuozlu, sabık Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya, sabık İktısat Vekili 
Şakir Kesebir, Meb'us Muammer 
Eriş, Vali ve Belediye Reisi LO.tfi 
Kırdar, Parti Reisi R.eşat Mbnar
oğlu, eski Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Üstündağ, Mulga Den ız
bank Umum Müdürü Yusıll Ziya 
Ön~ ile >bankacılar, sigortacılar. 
sporcular vesair yiizle!'ce kişi ha
zır bulunmuş, cenazeye 3 büyük 
kamyon dı:ılulAl çelenlı: iöııdermiş
tir. 
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Çörçilin nutku 



• 

nya ticaret g=milerine 
ücum emri almış 

İXDAM 
--·~ .............. '"'!' ........... "!" .... 

Gü ün Mevzuu if~~~ ı 
Bir dalkavuk 

Zağrep'tel italyan 
Küçük MiNet
lerin istiklal ve 1 Dünkü Son Telgrul'La .ıı. I alıto 

1 

diye, kıvra~ bir_ imu daha hclir<li. 

Hürriyeti Bu yenı muharrır.n •uunun 'ı"nlii-Sul-
mühim bir 
suikast 

ıJi. ba~lığı altında çıkan ilk :• aa-

h T l•d• sı •Dalkavuk. is.mini ta~J\Or \f' bu 
a Un eme 1 lr yazıda meşhur bir dalkanıkluk H-

Almanya lıalyaya cesaret .kaycsi anlatıyordu. Kım olduğunu 
Y a=n: Hiimit Nuri frnuı.k ilham etmek - ·--- ---- -- - tanımadığım bu ~·eni arkr.da~a, 

Cesareti 

Hak "'-""·-'- --"-um! buı:ada bir dalka\'ukluk hika.' es• 
lra, 20 (A.A.) - Amirallik ' ' k l t Ö d I' • ' ....... ""' "="" an, naza-
nden bildirildigine göre, İ- Hırvat Çiftçi gazetesi ıçın 1 aa g n erme ıymtf riyeleri yeni değildir. &ma İJn~- de ben anlata.vını: 

.ı denizaltılarından bir grup • d • b b t ld Nevyork, 20 (A.A.) - Al.manca ratorluğunu.n 1940 yıl evvel, Mi- -- Vaktile yaman bir dalkav~gıı 
spanyol ticaret vapur!anna 1 aresıne om a a ı ı çıkan iki Amerikan gazetesi !tal- !adı isaya tekaddiim eden zaman- - ---v-- ----<>-· bulunan bir zat, bir dustuna tıiı 
l etmek için emir almıştır. Zağrep, 20 (A.A.) - D. N. a a.- yanın son zamanlarda mihver har- !ardaki hiM<ümranhğı, kılınca ela- -- -- - - dalkavukluk nuınarası go•lerınd< 
<!yan denizaltısına karşı ya- ,iansını.n muhabiri bildiriyor: bine iştirakinden ili! faaliyetinden yanmıştı. Kuvvet o zam.anlar da As k .a rl: o..... IES> S'I 8=. il e o .ıe. 1 için dostunu, sıcak bir yaz günü 
,.e muvaffakiyetle neticele- Başvekil muavini Maçek tarafın- bahsetmektedir. Nazi taraftarı bile haktan üstündü. Ancak eski '1iiiiı ~ ~ ıs;;;2) l6iilı lr U 1 iiilJ 'Siiı lr U akşam yemeğine çağırım~ .. Sofra-
r hücumdan sonra İngilizleP dan idare edilen Hırvat çiftçi par- Chicago Sonntag Post gazetesi de Yunan ınedeniyPtini dahi tevarüsr======---=-=-=-----==•==-·==='-"' .. "''"..-~"'-_..~..-..-'-'='-"'---~rya iki dost ile dalknuk kars. ];a,. 

1 Mario Falan G<ıla'nuı rm· tisinin naşiri efkiırı Krvatski Dnev- §Unları Ya.zmaktadır; etmiş olan Roma imparntorluğu, y u N A N katiııden dolayı bizim aueak 300 §il a kıırnlmuşlar, birkaç kap ye-

t•••yan bu emrın· bı'r ~ nik gazetesi idarehanesine dün iki h k k d 1 kadar t .. L-'- etti'inm;• ttalyıın mek vendikteu sonra ev sahibi sı.f, • ..,.. · su •• - Harpten evvel palasını en çok u u ve ceza, a alet nazariye eri- Wlllllll ,,. ~ ' 

' geçirmişler ve fotoğrafını bomba atılmıştır. Mühim hasar ol sallıyan Mussolini idi. Fakat bu ni dahi esa~, Mil.idd.an 395 tanaresinin toplu olarak knlla· racıya ;eslenmiş: 
5ı,.rdir Elınirde şunlar yazllı- muş ve biitün camlar kırılmıştır · d" d" nl ı•TA LYA nılmasıaa ııııkiin hasıl oldu. - Getir bakalım, ~u aşı.laQ>a ,-~ 

~darehane yak.ininde bulunan iki harpte İtalyanların arzettiği man- sene, yanı or wıcü yüzyıl ııo a- ne hoşafrnı da! 
ev de hasara ugr· ıtm•<tır . Faillerın· zara Mı:msolininin takındığı tıı.vır- rında mezk\ır imparatorluğun iki- Yakın olan İtlllyan çizmeninden -

7 numaralı ve 2 cari tarihli .., ynlın ti ·00 'al .. H A R B • uçulacak tayyarelerden istifade 0 • Biraz sonra ortaya, içi dııpdura 
;;ağ cenah Hırvat muhalefet parti· !ardan ta:mımıile ba~ka bir şey ol- ye a ası ne· cesı i! <ı ıi, aı· 1 'mrinin bir suretini ilişik ola- dil · • · · y ı hi ı su dolu olarak, kocaman bir Sak· 
sın· e mensup oldukları zannedil" muştur. ger milletlerm hu~"Ulrl nazariyele- cmıyeeegı ıse, ugos a' ~e r e 

'.indetiyorum. tmza, Korvet •onya kasesi konuıı.ş ve misafire; 
onektedir Cihan harbinde İtalyanlara yeni rinde mehaz teşkil eyleııniş, Garbi rlııin bombalanması gibi kötii bir 

ıı Sausto Sestiııi, t' ı d k•- k b ılı - Buyurunuz efendim, buyuru 
- bir cesaret ilham etmek için müt- Rmna imparatorluğunun 4% sene- K fA - Y • ne ıce a m ı -.... 11 sonra pe ça ' 

~t: At 1 netice UnantS· l ıldı ı·ıaı 1 Fi · · nuz buzlu vi•ne ho~afına! ' A • k • h 1 tefikler kendi lot'alarıru İtalyaya sinde Hunlar'ın ııkınlarile in.kıra- an ruı . · yan ar arına }'erı .,.... . 
ıblanca'dan hareket edl"!l \it! merı a ıt a Bf ı- zında, Şarki Roma imparatorlu- tan lehinde olacaktır ne, bol bol IUanastırı bombalan lat Dendikten sonra, hu ü~li bir~cıı 
.1a gitmekte olan Ybarra ve a kaşıkl '-'·- d ld I' 1 ğ d H53 t F ih'l.n · --"' ı ve daha mühim bir ihtilafa sebep an """'e)e a ınıuş.. a • 
ıs kumpanyalarına ait İspan- k t 1 it Bel-:i-alılar ailih altına unun a e at· Istwrou u Y Ş H- E k nl On ro a 1 na ~ almıyor zaptile mahvından sonra Romanın azan: • azım rgö men olmak korkıısile hususi meydan dumış amma, mi•afir kaşıi;ı w';zı-
3ndıralı vapurların he,,.,ine na t edd "ti .. t .. ·· k h' "" hukuk nazariyeleri, diğer millet- Yun~tan - İtalya harbi baş- lar istiyen büyük bombardıman eı· u e go urıır tm, ev '~ ı· 
.ız hücum edilmesini kuman• 1 k ı J.• d Pret.lria 20 (AA) B 1 .,_ 1 d kt .. d" ki b' . bi, kaşığındaki duru ~uyıı vuvarla-
altındaki cüzütamlera emre- a m a n 1ye"1 n 8 ' . . - e çı ... a !erdeki hukuk mefhumlarına ilim- JI ı aa uç ort gün önce . ır tayyarelerini Italyadan hare!Uıt sa· J 

l .fil~ğinin bir tebliğinde, Cenub) !erine esas sıfatile intikal eyleme!< yuımızda bu harbin varacağı neti- hasma göndermekten vaıgeçtUcr.. mış ve: 

cin altında ba iki kınnpanya
vapurların evsafı ve hususi 

!eri kaydedihnektedir. 

.!rhest lrlanda 
tila teşebbüsüne 
arşı tedbir alıyor 

J•pon 
kontrol 

ması 

ipeğinin de 
altına •lın -
muhfelT\el 

Afrikada hulunan 1935/1941 kur'a- evkiini vasfını k.a betm . t' İ- ceyi göstermi~ ve bu arada bizi Fakat bia, F"h~lık çılrnrıuak ihti· - Oh: demiş, oman, ne hu:ı. "" 
lı Belçikalılar -'·erliklenn· 1· yap mnde bul' ımdu" Y yıllemıdş ı.bi- b'' ı b' k k d •-nü! / f'ÜZel, ne enfes, ne mi; gibi blı """' gum oy e ır arara sev e eu "' e- mali bulunınıyan Sel:ıııi.k, Yanya. 
tnak üzere sil"" altına a"-'-ak· çı . . . uz ar a · b 11' b Waı t t · t'k vişne hoşafı! He) aşç•başı, ellerin ''" ç 5•~· 1 Amerika, lngılt F Al rın e ı aş ·ına eınas e mış ı . Patras gı'bi büyük şehirlerin bom· 
\ll'dır. . e ere, ransa, - nur olsun: 

.b. b"ınu. Hadiseler, vaziyetin muhakeme- bardımamndan \nzg,çildigı .. ni de manya gı ı U.r = milletlerin, kü- Ualka\'uk da kenJi kaşığındakıru 
ük. d l ti . " sinde da31lUdığunu esaslaruı doğ- ..nrme .. "te g~cı" ·ııedı'k. Bu a·a Y·-ç ev e erın universitelerinın ,.. ' •~ ~· içip o da: 

Vaşington, 20 (A.A.) - İhraeat Beyaz Sarayda hulmk fakültelerinde eski Roma rulıığunu göstermiş böluııuyor. Biz nan tnyyıırecilerinin kalırama!llıl< - Cidden denu~, harikulade biı 
kontrol komisyonu idare meefüi hukuku dkutulnı.akta, mütehassıs malzemeden önce mnha•·iplcri, bi- ve fodakarlıkta üstiiıı olduklarını hoşaf, bendeniz ömrüııııle bu ka~ 
azasından Albay MUııvel mütehas- R lf H 1 d V 1· hd Profesörlerin bu hukuka ait kürsi- rer adam olarak kıymetlendirmek, ispat etmiş bulnnmalarınm lıir ne- lezzetli vi~ne hoşafı, ilk dda içi· 
sı.sların ithalatın yakında halli i- uzva o an a e ıa 1 !eri bulunmaktadır. bundan soara malzemenin teslı ve ticesidir. yorum! 
cap eden mühim bir mesele· teşkil (' erefine Ziyafet Verdi Eski Roma imparatorluğu, esk. sayı takatini mu.l.ayese etmenin 

]. 20 (AA) s ı 'r doğru olacağı fikrindeyi%, Bunun ı ın, . . - etlıest Ir- ettiği müta easınd.a bu)unduJ<larını Yunan medeniyetine dahi tevariıs 
·n· "d J · ı · V••ıng· ton, 20 (A.A ) Hollanda gibi, muharipleıi sonwıdıı ölüm de 

Şımdi kat'i neticenin mutlak su· İ~tiği duru sudan bir şey anla-
rctte Yuuanis.tan lehine ot.ı::ağı ka- ınamı'} olan misafir : 

mı ı mu afaa nezareti neş- soy emıştir. ..... · .- . ederek. yaşadığı asırlann şaşaalı 
ld 

Veliahdı Prensese Juliana .... efine bulıınan bir harbe süriikliyen a-
1 o uğu bir emirnımıe ile\ Bu beyanat bir çok tahminlere .. . . r- medeniyetini meydana getirmişti. dun .ı..0- Ri t Cumh S milleri ele almak bütün bunların 

n.aatimiz ve bu.ndaıı sonraki hare
katın, güzel idareye devaın olun

dnğ11 takdirde, İtalyan ordusıınun 
parça parça imhası suretınde te· 

telli edeceğini bir daha tekrarlı)& 
Jım. 

- Aman demiş,. siz çıldırdım> 

yahu, bwıun nerı! i vişne hoşafı! 

Bu, tatsız, luz•ıız. dupduı:u Kırk· 

çeşme suyn! 
sahillerinde bulunan Galway yol açmıııtır, Bu meyanda Ameri- ~ . yase ı . . u_r ara- Bu büylik imparatorluk ve mede-
Iimanlarını askeri kontrol al-ıkanın ithalatı •kontrol altına alınalt yında bır zıyafet .''.'".i1mıştır. niyet niçin ilanihaye yaşatılama-
ilinıştır. Bu karar her hangi . Ihı zıya.fette ,Reısı<:ilınhur ve Ba.- mış, fokıraz l>ulınuştu? Sebepleri· 

. • ' ihtimali h11tırlara gelmektedir. R ıt t • ..ı.. N 
tila teşebbüsüne karşı takıp Bazı mahfiller bilhassa Japonya- yan ooseve en b...,..,... orveçlı nin tetkiki burada uzun sürer. Fa-
ekte olan hazırlık siyaseti . . . • . .. Prenses Marthe, Amerika hariciye kat esas sebeplerin başında. eski 
·k•inden biri olarak telakki dan getırilmekte rılan ıpegın böyle nazın B. Hull, siyaset ve mal.iye a- Roma imparatorluğunun. bilhassa 
ıaktadır. Fransanm sükutun- bir kontrole tabi tutulacak madde- lemine mensup bir çok rical da küçük milletlerin serbest ve müs-
:ri bütün sahil boyunca hu- !erden biri olabileceği fikrindedir- baı:ır bulu~muştur.. takil ya . .,amak ha1<1arını tanımamış 

arduıdan, savaşın cereyan edec~ği 
nuntakayı iki taraf bakımından 

tetkik eyleınenin doğru olacağı ka. 
uaatindeyiz. 

İtalyalı ile Yunanlının muharip
lik kudretleri bir. karşıla,tırıuaya 

ihtiyaç göslerıniyecek kadar bariz 
farklarla herkesin ıualiımudur. Ve 

Dalkavuk bir kaşık daha alarak: 
- Sizin ağzınızın tadı yok gali

ba! Bu mübarek, tatsız, tuzsuz de
ğil, bilakis ~ekeri bile çok gelmiş! 

l\'.lisafir sormuş: 

1üdafaa tedbirleri alınmaktıı- leı;. o:lması gelir. 
--o---- Avuıtralyada m-bun' biz, bu farkı müsavi hıırp malz&-

Temmuz bidayetindenl:ıeri 
1 

ı·k k ·d~ Hak, hukuk mücerret bir mef-
c k, B

. to D . Franaı::ı: Hindiçiniai as cer ı ay 1 nıesi halinde, bire on olarak kabul 

Hulasa İtalya, Şimal AErikasın

da karşılaştıgından ıiaha biiyük bir 

beli'ıya, munzam bir çıkuıaza, ba· 
şaramıyacağı bir harbe boşubcışuna 
giirrı.iştir. Eğer kahraman ve a•il 

Yunan milleti Eiiyük Britanyadan 
birkaç yii:z tayyarelik bir yardıma 
nail olorsaJ İtal:van tarihine, hiçbir 

P-ıtmaıı silinmiH-cek derecolerde 
kara sahifeltt ekleudiğini görmelı.
lo ı;edkmiyecektir. 

- Haydi diyelim ki benim agzı· 
mm tadı olmadığı için, tadını ·an· 
lıyamadım. Ya rengi? Vişne bo:a
fının rengi kıpkırmıı1 <Plur, halhu· 
ki bu dupduru! n, or ıcgo Ym, rıenanc- murahha·ları Tokyoda Jıum, adetlere, örflere göre meyda-• ederken yanlış olmıyacağlllUZl sa-

Loughawilly limanları tama- Sydney, 20 (A.A.) - Avustralya no. getirilmiş na".ariyeler, tedvin ıuyor ve çok bol \'e üstiı .1 bir mal-
ıskeri kontrol altına alınını._ Tokio, 20 (A.A.) - Stafani: harbiye nazırı Spender, 19 yaşın- edilmiş usuller, kıüdeler ve kanun- 1 · , zemeye ı:nalik o an bir ltalyaıı OJ" 

Dalkavuk giilmüş: 
- Ağzınızın tadı yerinde olına

dığı gibi, galiba gözlcriııiz de şeşi, 
beş giirüyor! Bundan daha kırmızı 
vişne hoşafı olur mu? 

Fransız Hindiçinisinin murahha.s- dan 33 yaşına kadar olan bekar ve !ar halinde buluma dahı', fertlerm· d •--- d U•'ll ....uşısın a ise, üç yüz bin 
Kallio naııl öldü? ları Tukio'ya gelmişlerdir. Hanoi· evlı erkeklerin ıneoburi askerliğe Ye kütlenin çalışmasını, fikri, vic- Yunanlıyı yenmek için blı milyon 

•inki, 20 (A.A.) - Eski Fiıı de Japon murahhasları ile ·başlıyan kaydolunnıalarını emretıni~lir. dani huzurunu teminde bütün a- çok iyi mücelıJıe-~ İtalyana ihtiyaç 
'a ReisicümhUTU Kallio tren müzakerelere Tokio'da devam edi Şimdiye kadar v. alnız b"kfırlaı· as- su·larda esas va:ciıfcsinj ifin eyle- 1 · o acağına ınanıyoruz. Harp malzc· Misafir hiddetlenerek: 
.. erken Mareşal Mmneriıeim· 
-ııan arasına düşmüş ve öl 

.r. Yeni Reisidimhur Ryt• 
!refine hazırlanan bütün me

Iecektir. kere kaydoluuuyoı•du. ıniştir . 
Fransız ve Japon murahhasları, R h . . Büyük devletlerizı veya ınıllelle-

. . . . • . omanya ancıye nazırı 
Japonya ıle Hıı:d:çını arasm<lakı . . • t'f t"' rin, küçük de\'letlerle milletlerin 
f:kbsad1 münasebetlerle de meşgul .. haklarına ~·apacaklıırı tecavüzle-
olacıtk1ardır. Bukre~, 20 l.\.A.) - Havas; rin tema<li,i, insaıılıgın huzurunun 

. 1 nıçın ıs ı a e ., 

====================== Haciri.ve naZ!rı Sturdza'mn isti· teminine yarıyamaz. 1870 de •Kuv-
fası Biikı-e,,le hayret uyandırma- vet;ıı haktan üstün olduğunu, 
mı~t·r. I<'ilhakika haricive nazmıun söyliyen meşhur Bismark, 1914 ci· 
rleğı '"Ceği rh•ayetleri bir kaç haf- lıan harbının tarihi simalarmdan 
tadanberi dolaşıyordu. Sturdza b'.r sabık imparatoı· K•yser Villıehn.e 
çok mühim noldalnrda Başvekil Rusya ile lıOlj ve dost geçinmek 
General Antoacsco ile ayni fikirde tavsiyelt"l'inde bulunmuş, fakat 
bulunmu~·ordu. kuvvetin haktan iistün olduğuna 

iptal edilmiştir. 

NO TL A 
fanmCT 

~cidisesi 

Yeni Saba)\• bır kadının a
ce y11J1dığını ehemmiyetli 
suretle haber veriyordu. 

'izim Nanemolla: 

.. 

Elbasın'ırı 

mcina•ı 

R 

Harici ve nazırlığına adliye nazı- dair sabık imparator dahi aşılanıı,ış 
rı Mıhael Antonesco veya Berlin- kanaat, 1914 ıle 1918 yılları arasın· 
de son ıaınanlarda mühim vazife- da küçiik milletlerin ezilmelerine, 
le~ yapını~ olan Valere Pop'un ta· aracılarının zaptına. devletle.rıııin 
yin edilmesi muhtemPldir. Gene- kaldmlmasına yol a~·mışlı. 1939 da 
ral Antonesco'nun da bizzat bu va ba5lı •an Almanya harbini idare e

ınesinin tesiri, onu kullaııan mu
hariplik kudreti ile kıymetlrnir. 

Bununla beraber, on beş aydır Av· 
rupanın altım iistiine getiren harp
lerde daima ilk safta kendini gös-

teren tayyarenin burada büyük iş
ler göreıniyeceğini de hesaplamak 
lan geri kalmadık. Çünkü Arua· 
vutlukta mahdut tayyare meydanı 
vardı ve hu ıııevsinıde ıneydanl• 
ra bağlı kalınağa mahkum bulunan 

!]!111--· BUGtlN 

SAKARYA 
Sinemasında 

İ•tanbulda ilk del:a 

CASUS 
HACI MIJSTA A 

Türktstan Ye Buh<'lrada cereynn 
eden bir casusluk lilıni 

İliveıen: 

- Peki, onu da kabul ettik, ~11 

taneleri, hani nerede lı<ışafm tane
leri! 

Dalkavuk bu sefer: 
- Yahu demiş, bu sü:ııne ho~ııt, 

süzme boşafta tane olur mu? 
Artık misııfir, kızmıs elinden ka

şığı fırlatarak. şu cevabı vermiş: 

- Öyleyse bu enfes ve bal gibi, 
vişne hoşllfını sis, efendi ha.retle
rile b<>raber iliyetlc için, baaa da 

tayyarelerden lllOJdau azlığından p K 1 bir sade kahve söyl.,yin d,. tatlınıa 
dolayı mahdut sayılarda kullan· at ro nu m oca m 1 üzerine yüreğimi bllstırsm! 
mnk müıukün olacağım biliyor- CLAl'DIITTE OOEBE&T _ 1 NllSıl, dalkavuklıığun böy~iıı• 
duk. Sarp arazi de muharipleri ko- ne dersiRiz?' 
rumai:a yaradı ve ancak Göriee ö· MELVYN DOUGLAS 

d d d 
- . Frauı::ızca sözlü hoş bir komedi ı Omıan Cemal KAYGJLI nün e ayan ıgı zaman, mtisait a 

BOgün saat 1 de tenzilaUt matine 
razi vazi)etin.de meydanların ta· ıt:aım•••••••••••I 

.. İllilıi Yeni Sabah.. Altı 
fa olduktan sonra a&ıl sen 
.dm. Oiıun hiç lüını etmi-

Yunan ordusu Elba'1ı.ıı te
pelerini aldı. Naneınollaya, 

- Üslat, •Tepedelen• iıı 
miınıw üstiiııde. Fakat, Elba· 
aan ne denıcktir, acaba? 

Sualini sordum. Ü~tat, gii-
1'.ümsiyerek şu ce•·abı verdi; 

zifeyi uhdesiııde tutması nıüs- den bu milletin büyük şahsiyetle- !l••••m•ım•••••Eı••••m••••••••• 

Yeni Sovyet sefiri Hitlere 
itimatnameaini verdi 

sun. .. 
•iyerek, Cemaleddin sar .... 
lu ile !fıtife ediyordu. Sö .. 
•şn:ak belki abesti amma, 
- Aldırma üstat. yaıuuı. yul
Yeni Sabah değil hepimi> 
na, sabrın sonu ~elıimett~ 

• ıuana k..Jınıyaa dünya, 
i baba ile Necmeddiu Sa-
'a da yar olına~ .. 
edim . 

§ teminata 

aldı ise 

ıııe~derin haber verdb:
•e göre celepler et fiyatla

ucuzlatmak için teminat 
uişler. Nanemolla ile ke
•yorduk da; 

1';frer ucuzluk bu temi
ile ohcaksıı bekle kwıu 

mini! 
'İyerek ilıive etti: 

Celep daima vadeıier. h· 

- Herhalde •mağlubiyetle
rine el basarnn. manasına ge• 
liyor. Maliım a, eskideu kita
ba el basmak vaı-dt 

O da 

benden aordıı 

Nanemolla)'Q: 
- Bir hasta, inıdadt sıhhi 

otomobili bekliye bekliye öl-
müş. ' 

Haberini verdim. 'Üstat gü
lerek: 

- Tek n çift n~ralar
dan olmadığına l:Me acaba ne 
diye hastaya gitmeıni;ı?! 

Diyerek o da S:Cbebini bon
ien sordu. 

Verilecek cıwallUR J'(>ktu. 
Sadece: 

- tl'stat olsa olsa numar• 
AZhğmdmdır .. 

Demekle iktifa ettim. 
A ·<!E 

teb'ad değildir. ri. İngiltere ile mücadele bitme-

Amerika Parlamentosu den evvel, yeni nizam propaganda-
tatil devresine giriyor larile, kiicük milletlere, deYletlere 

büyük eııdı~ler, soruıuz ıztıraplar 
Vaşington, 20 (A.A,) - Şimd'ki verdiler. İngılterenin, küçük n•:l

parliımentonun içtima devresi ka· letlenn istiklallerıni te•nın iç'n 
nunen bu ayın sonunda bitece,ktir, harbeylediğini beyan etmesı karşı· 
Vakıa içtima devresinin daha ev· sında, mihvel' devletleri erkimı, 

vel tatili düşünülınüştür. Fakat a ınalizmin, faşiszmin na2ariyecilerı, 
yanda bir kaç ve meb'usan mecli- fikir ada•nları psikolojik büyLll· 
sinde de bir cümhuriyetçinin ıti- halalar yaptılar İngiltere ile mu
razı üzerine bundan vazgeçilmiş· harebenin yollan üzerinde bulun
tir. rnak talisizliğinden dolayı arazile

Bu ıçtıma dcvresil'!İn sonuna lı:a- ri, islikliı.lleri çiğnenen .. çük mü
daı· parlamentoda bi<jbir !Qnu.n !etlerden başka, geride kalan em-
kabul edilmiyecektir. salı devletler, büyük endişe, ıztı-

lnıiltere 60 ticaret gemisi rap içinde kaldılar. Galip büy ii.k 
devlet veya devletler grupu, dün

&İparİf etti 

Navyork, 20 (A.A.) - Nev,vork 
'rimes gazetesinin bildirdiğine gö
re: İngilterenin A.merikaya siparı~ 
0ttiği 60 ticaret gem!si ha:klundak; 
mukavele imzalanmıştır. 

Bu mukavele İngiltere mümessil 
feri ile Tadd şirk0ti mü:ınessillen 

ll.!'a!i!nda i.nızalaruıııstır. 

yada ve bilhassa Avrupa milletli!-
riııin ilerlemiş aile camia'Sının, .küt
lesinin nisbi haklarını, refahıru, a
daleti, küçük milletlere temin et
medikçe, istiklallerine riayette bu
lunmadıkça kendi memleketlerin
de dahi nizam, intizam meflıumlaı 
r-nı kuvveden fiile çıkaramazlar. 

, Hamit Nuri IRMAK 

Yalnız büyük ~klara sahne olan ... Daima heyecanlı Avaıı 

türler yaşanan ... Tuna sahJ !eri bil' çok filınlere menu ol
muştu Fakat 

BugUn L A L E de göreceğiniz 
ROD SANOOR Meshur ÇİÔAN ORKESTRASININ süslediği· 

Tiirkçe 

hl AV 1 TUN.c\ ŞARKISI 
Bunlara hiç benzemiyen ... Zevkine eş olmayan .. . Ateşi.na kanıl· 

.ınıyan ... Yepyeni bir Şaheserdir. 
DİKKAT: Bn filmin evvel-:-e bu isimde gösterilmiş olan film· 

lerle hıç bir münasebeti olmayıp memleketimizde ilk defa gös
terilmektedir. 

Berlin. 20 (A.A.) - Stefani: 
Yeni Solryet Sefiri Vladimir Jor 

jieviç Dekanorof, dün Hitlere iti<_ 
madnamesini vermiştir. Merasim· 
de blıriciye nazırı Yon Ribbrntrcp 
da hazır bulunmuştur. 

Amerikad'.l zelzele oldu 

Baston, 20 (A.A.) - Bu s:rbah 
mahalli saatle ikiyi yirmi beş ge
çe New England hükıimeti dahi 
!inde geniş bir mmtakayı saran bH. 
selzele ohnuş ve binlerce kişi ya 

MÜHİM .!LA VE: En son gele.., dünya haroi?>in mühim vıık'alll!'ı taklarından fırlıy arak gecelik kı 

TÜRKÇE PARA MUND JURNAWA .vafetlerile 9nka.klan dökülmüşti:x' 
Bııgii?ı saat 1 de tenzil4tlı mııtiııe ----..ılJCiddf hasar yoktur. 

TAKSIM S/NEMASINDA Bugün 
fevkalade prog.ram 2 Büyük ve muhtcıem film birden 

l - O K Y A N U S BEKıÇiLERt 1 Umumi iırtek üzerine bıı me-r..imcko 
(RALP' R!il[l AMıt) en çok beğenilen bliyük şarıl< filmi 

Kolaınbia Film Ştri<etin.in ~ ııenMi ı 2 - KIZIL S A L O M g 
için hazırladığı tııö;y&k Is • Hık t ilmi. RAKKASll 
B~tan başa heyecu w ~ re0 er IUml Tllrkçe .IÖZlfi - ve Türk Musildıt 

Bııp. lalli J ıit Muil8dı 1IWlıiae 4 
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1 ŞE.HiR MESELELER/ j 

anif atura Buhranı 
Piyasada kışlık manifatura bul 

mak niçin imkansızlaştı? 
- n:vit ı n var mı? 
- .. ~e gezer hanım! 
- Allah Allah.. Hiç bir yet'tl9 

70k! • 

lmıı:mulılt satmağa dökeceğiz. Yu
lık jorjetlerin muhtfilif renkleri vt 

dei;('Tlleri, basmalar wsaire, ~

Jik epey var. J'akat, ~YSimiıı illı 
- Nereden olsun! 

tüc~ar bulamıyor ki, 
bulasınız ... 

bnaf de~il aylarında iR.ınlar da bitef'. Ej!ft 
piya6ada aız yenisı gebnezse, yaı ortalannda, 

- Velfu var mı sizde? 
- Yok Bayan! .. 
- Sabahtanberi arıyorum. Bı. 

)'erde buldum, amma, ne çiğ renk· 
ler Yarabbim! 

- Onu da iyi ki bulmuşsunuz. 

Eğer lazımsa, çiğine ıniğine bak
ınayın da alın. 

- Eponşlar, yatak çar§Bf!an, 
ııııtl'Tl dö Llon çarşaflar. Bizde v.ır 
efendim, bizde var. Ne ararsanız, 

ryı.sı bizde var. 
- Evlad>m .. Siıocle, affedersini7, 

pantaloııluk tüylü pazen var mı? 
- Yok valdeciğun. Bir yerde de 

bu1amazsın' 

- Dol"'j3 dolaşa , ayal<Jaruna ka·· 
J"8 Sl indi. 

- Beyhude dolapruı, 

Gelmiyor artık ... 
anacağım. 

yazlık srl<:mtısı da bef göstttebılır 
Anlaşıldığına göre, piyr.ıada hi~ 

t>ir ne,; pazen. divıti.n, zefir, ti9'\c, 
poplin, filafll gibi göft>l.,kler w 

\•elur denılen elbiselik kadnP bu· 

lunmıyordu. Bir ikı dW<kana dehe 
sordum. Onlar da. aşağı yukarı ay· 
r.ı şeyleri söylüyor<lu. 

Tanıd}k bir ittıaliıtçıy~ sordım>. 

O da bu vaziyeti ıeyit etti ve Q<: 

di ki: 

- Filhabka, bu nevido-n lı:~,ı. 

t:.az1 Ç("•itler piyasada kaJ.nıamı~tır 

~'aka! , şimdiye kadar, herke<>, kış· 

!ık ihtiyacını temin etn-11~~ ir. Piya. 

·d:takı maldan bir kısmı.~ı da .\na, 
dolu çck:niştir. Anadolumın naıh l 
teM yerlerinde, muh:ı<:i<ak kı İ• 
tanbuldan fazla çeşitler var. Maa 

mdih. 'Jutün ithaliıtçılac, hıgil•tte
ye. külliyetli sipanşlerı:'e bulun 

l·~BULMACA'ı:·. 
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1 - Ata binicilik. 2 - Adlar 
(eerni), bazı hastalıklara karş. tat
bik edilir. 3 - Temi:.. 4 - İbadet, 
Blfaı edatı. S - Sıra. 6 - Bir iler
fin okunuşu, nota, b!r göz rengi. 
7 - Bir işi y apma.klık, mütemadi
yen ibadetle meşgul olan. 8 - Bir 
edat. 9 - Amil, bir kavim. 

Yut.andan ..... ya: 

1 - Ba~heltim. 2 - .Merkeıı, Gar
bi Atı9dolu'da bir İyon harabesi, 
3 - Anayurt, miikan.mel. 4 - He
veskar, bir edat. S - Yel, w o
yun. 6 - Bir edat. 7 - Cemi eda
lı, geri blralcma. 8 - M~guliyet, sı

fat edatı. 9 - Akim erkek {iki ke
lime). 

20 birirıci ka. Cum•rtesi 
8.00 Proera>n 
8 03 Ajans 

mu~lardıı. Bunların val<!nda yele, 8.IS Müz* 
Dün, Çarşıda ve Mahmutpaşada, ı;e~ de tahmin edilmekt..."<lir. kgil- 1 8.~ Ev kadım 

tövle btr dolaşayım dedim; bunla· tPreden bir iki parti mal gelmi~lir li.30 Proıram 
ta ve bunlara benzer muhaveTeler rnltat, bunlar arasındıı , bazı çeşit- 13.18 ıı:u.ııc 

kulağıma çarptı. Çarşıda bir ın:ıri.- l<?r çıkınam~-tır. Diğer taraftan, !~: :::~ 
f&tn.racıya girdim. Cesaretle -

ıa.40 Müzik 
19.00 Kon\lf'llll 
19.15 Müzik 
li!.30 A)aııs 

19.45 
20.15 
20.45 

Mu:Ulı. 

Rı>dyo Gu. 
Müzik 

Macaristana da sipari~lı>r yap<lmıı; 14.20 Müzik 
dwn '. l~ 00 X"""fl'W. 

_ Sizde divttin var mı? İ tır Birinci ve ikmci ellerin, yan , 15_10 Müzik 

_ Hayır efendim, yoktur. ıthaliıtçı ve ithalatçı ilı; perakende· 15.30 Müzıl< 

Biraz daha cesaretlendim: ci araBındaki tacirlerin ellerinde 18.06 .Prognıın 
18.03 Müzik 

21.15 Konuşma 

21.~ Müzik 
22.30 Ajans 
22.50 KonujjJlle. 
22.50 Mti:z'k 
23.25 Yannki ro. 
23.30 Kapanı: 

- Tüylü pazen var mı? 
- Hayır efendim, ~ktur. 
- Peki. velur var mı? 
- Havır, yoktur. 

mal bulunduğu ve .sal<lAlldığı kat-
iyyen <Öylenemez. 

Manifatura İthalatçıları Bwlıği 
Reisi Remzi Avunduk ta, bu hUBus
takı suallerime şöyle cevap verdi: 

~kara, borsası 1 
20. 1:l. 940 -

- Allah Allah ... E .. Ne.rede l>\l-

lııcağ12 bunum? 
-Hi~ bir yerde bulamawnız. 
- Neden, yahu? 
- Ne<len olacak; gelmiy<>F da. 

ondan. Pazenin tii)·lüsünü değil, 

tüysiiziinü de bulamazsınız. Ne düa 
pazen ,ne pijamalık ... 

- Acaba gelmiyor mu? .. Yoksa. 
tüccar falan mı saklıyor? 

- Vallahı, günahı boynuna, öyla 
dıyenler de var amma. tüccarın 

sakla<lığını bilımedigı.ın için, bir 
vey söyliyemem. Yalnız, biraz ve-

l Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Lıret 

•- Birinci ve ikinci ell<!Tde, 
menfaat temini i~ın saklanmış mal 
kat'iyyen yoktur. Piyasada mal a
ı.alrn~tır. E!>ki~n. piyasaınıızda ı 00 İsviçre Frc, 
25 - 30 milyon liralık kadar stok 100 Florin 
bulunuyordu. Şımdi. bu miktar bir 100 Ravişınarlı: 

buçuk m_!lvon lira raddelerine düş-ı' 100 Belga 
müştür. Ingiltereden. henüz. büyük 100 Draluni 
parti mal gelmemiştir. Piyaı;ada · 100 Leva 
baZl manifatura E!fY8SIWn darlığı 106 Çek Kronu 
devam etmektedir, Macaristandan 100 Pe<:eta 
bir miktar mal getirmekteyiz. Fa- , 100 Zl<>ti 
kat, bu, biraz pahalıya malolmak- 100 Pengö 

liır bulmak mümkün amma, eski- tadır. Bunun için, bu ma11ar, mü- 100 L~y 

den. 90 <antim enindekileri 200, ?O t t ı· d ed """ 100 Diftar avassı e ın en geı;ım en ~6ru- " 
fü.!eri 175 ku~a biz ııatarlren dan doğruya perakende olarak pı- 100 Yer. 
şımdi, bizden metresine dört lira yasaya dökülecek ve bu suretle u- 100 j6ve<- Kronu 

i.ıJ:·orlar Dört liraya ahp ta k~ 1 cu:ıa satmak, vani. fi at fvlalığıru 100 Ruble 

5.24 

132.20 

29.6875 

G.9975 
1.6225 

12.9375 

0.625 
3.175 

31 .1375 

31.0050 

lllDA• 

Bir Ziyaret 
Yazan:: faik Bercmen 

Hastalan~ olan bir arka~ hir! Fakat tanı, evi IMıbadan .kal· 
muhakkak ziyuet Mınesi li:wndı. ınaydı! Eh kendi aülkü olomea nı 
Falutt ba ukadaşı, oaua iilnrüade luıl.tetsiı:tdi! Bu zamanda ev kirası 
hesıtu ayalı. basmadıp bir semtte Yermek IOI'! ÇoMdr. ~ ıesin
otuuyordu. Köpride clşe.len te- dinnek nercde)'H kabramaıılık 
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DO~UMUNUN YÜZÜNCÜ YILI MONASEBETILE 

Naınık Keınal 
--t-----------------------------------------------~ Büyük Milliyetperver ve Şair 

Hürriyet Davasında Hiçbir 

Şeye Boyun Eğmemiştir 
NllMütle l>ilet alıp Haliç vapurıuıa merlebesiıae çıkacak bir keyfiyeı 1 
bindi. Vapura binmedea lince, ui- olacak!• Bugün, Türıkiyenin büyük kü- Brüksel ve Viyana gibi şehirler· 

HiKMET NiSAN Yazan: 

raıu)acak iı;lıeleleri ~erir )ev- Hem yüıliyoc ve hem de diişünü· 
çülı: bütün irfan ocaklarında, bü- de de bilMıara gazeteler çıkaran bu 

bayı sıkı S&lu aözden ~inli. Gide- )'ordu, daha da nekadar yüıiiyece. 
yük şair ve vatanperver Namı« hürriyet ve adalet fujılu, İstibdat i

eefi mahal oraya yazdmıştı, am- ğini bilmiyordu, son.ra söylenen so-
ma, o, bütün ı.u terden, bittecrii- kağa firmiş bulunuyordu. Elinde- Kemal~n doğumunun yüzüncü yı- le mücadeleye devam etmış ve Vı-

lı Jnıtlanacak Hı"'-atin nadir ye- c·anada bulunduğu sırada, si." asi be ıüphe edecek bir haleti ruhiye- ki adr.,.i bir daha ok\ıdu, ..,kağın · "' ' ' 
ye sıthip elaceldiğindu, vapurua 0 kenarıada tabelayı da gözden ge· tiştirdiği bu şahsiyetin namı ve ha mücrimler hakkında ilan olunan u
iskm)'e ujtrayp uframıyaeajpndan çirdi. Tıpatıp burıııscydı. S&kağı biı tıras1 anılarak hayatı ve ooerleri rnumi afh müteakip 1870 te İstan
korkuyordu. Olurda uğramazdı, ih- baştan öbiir başa katettiyı;e de, a hakkında Türk gençliği tenvir ed· ıula dönmüştür. Avrupada grjrdü
timal levhayı tertip eden kimwe, radığı 11umarayı bulamadı. Sokak lecektir. ti hürriyet ve meşrutiyetle, vata.ı 
dalgınlıkla oraya 0 iskelenin de yarıda bitiyordu. Sonra boş arsa Namık Kemal, 1840 ta Tekirda- , e İstibdadın amansız bir düşrr.aııı 
İsmiA.i koym114tur da, vapur oraya Jar. ,•iranelikler ı:eliyordu. Allah gınrla doğmuştur. Babası -:.ı.ıstafa ve millet lıai<Jı:ındaki r:isleri kema
nğramadan ıeçer gider. Allah. aradığı ev yerin dibiııe mi Asım efendi<lir. Baba cihetindt'n 'e ermi§ğ yeni bilgiler elde etm;~ 
Pirelenmiş gibi, yerinde otara- girmişti! Ayni sokak; lakin numa büyük babası, Selim Salisin kun·- ~esilmiş olan Namık K{"l'lal, burn

mıywdu, nihayrt dayanamadı ve ra yok. 2l numara yok. Sokak 33 nasından Şem,.,ttin Bey. valide r;- na •Hadika• gaıetesine yazmağa 
J 11111ndaki yaşlı, ve halinden bura- te bitiyordu. ;ıetinden büyük babası da, mu- başlamış, sonra •Nur• u ve bi <>-
ların gediklisi olduğu belli bir :uı· Gürüne in••n da göriiıımiiyordu. tasarrıflıklarda bulunan Abdü!- hara en güzel ve ateşın yazılarını 
ta sordH: zaten bu ha~ada kim çıkardı ki .. liıtif Paşadır Namı.k Kemal dünya havi olan •İbret. gazeksini çıkar-

- Vapur ... • uğrıyauk mı? Aptal aplal bakınmaktan başka bir ya geldıği takit Menmet Kemal mıştır. 
- Evet.. şey yapmıyordu. Bu sırada yan ta· tesmiye edilmiş ve büyük baba;ı Bu faaliyet , sarayı yine ürküt-
Adam başını lrnldırınadan revaı raftan yelılirmeli iki hatun göriin· Abdüllatif Pafa ile Kars'a vuku müş Namık, Gelibolu mutaı;arrıf· 

ffl'tli. Bu cevap onu tatmin etme- dü. Sor"'1 terslcrler miydi acaba7 bulan bir se~ ahali aYdetinde, Bur- lığile paytahttan uzak'aştırılmış. 
di, öyle ya, oau başınd"" savmak Adam sen de deyip yana~ı ve: sah şair E~cer taratında-ı hndisinp, fakat yedi ay !.Onra az~ •erek tek
~ böyl• .,.vap verilmiş olabilir· _ Hem~ire hanımlar, bir şey ri· •Ma<mk. mahlası ver;Jmiştir. rar l.tanbula ve ·İbret• ine kavuş
di. Yerinden kalktı. Dı,<arıda ber •• edeceğim, diyebildi. Arkada11- Mustafa A'lnı efendi istibdadın muştur. İşte o sıralardadır ki büyük 
bat bir ayu vardı, Ü>ldik kar da nm adını, 60ymm, işini, beyunu, bü)'ük bir duş·rnaııı oldugundan tiyatl'O san·aı ını ve tiyatro edcbı
yağıyordu. Bereket Vel'Oin, ki va· poımını aöylcdi. Sonunda kadınlar kücük Namık t.ı tın fikır i!l• gıda· yatına ço\< ehf'Mll)iyet vermif;, 
pur e iskeleye uvadı. eh rahattı; kırıtıp bel kırarak: Janarak. il~önce Bevazıı rü~tüye- ve kalblere en kuvvetlı heyecanı 
lalriıı mahalleyi, sokağı bulma!. _ Tanımı~oruz, biz yıtbancı~ ız. sine. bil ahara da Va!ıde mektebine ancak sahnenin canlı hareketlerı 

,kalml§tı. Buralarını hii' gÖTmemiş· ı dediler. de\'Clrr" etmi~ ve heni.t! on iki yaiiın· verebileceğini düşünerek ilk miltf 
ti, ne de soğuk, tenha ve consı:1 Bn son ümit ~e soya döştü. Yok, da bulunduğu hengamda, AbclLil· piyesini yazmıştı. Bu. pEk tabii v'! 
yerlerdil Beyhude yere sağına, so· yok .. Şimdi, artık, arkada~ından liıtif Paşa ile Kars·a gitmek mec· bütün manasile vatan· bir eserdi. 
!una bıtkmdı. S..ğuktan kil115"rik· ziyade hangi .:>olda11 iüncceğini buriyelinde kaldıgındaıı, bir daha Onun vatan heyecanları her heye
ler yoktu. ileride gemi<i kılıklı bit düşünüyordu; zira geldigi ~olları -ııektebe devam ınıkanını bulama ran ve hissir. fevkinde idi . • \'a· 
adaıu duru~·ordu . ona doğru seğfr tekrar bulabilecej(ini ummuyor- ,..,ı~tır. 'fa~ıraf:h 0 ldiçlik yaş;ncla, tan - Silistire de bu hcyccar ve 
lip yakla.,<arak sordu: •Arkadaş .... du. Vı.Jôd<, .ııcktebindr hocası olan b'ı hislerin bır ifadesi idi. Büyük mu
mahallesi ne tarafta? . Dön""'ğe karar verdi. Soğuktan za\ın ıavsi:>'e <'lliğı kitapları Kars'a ~affa)üyetkr kazanan \'e halk'n 
Aılam elile işaretler yaptı, ağzile b~ını önüne eğerek geldigi için. getir!<·reJ< okumu. b.ı suretle tah.ı- çı~ın tezahüratına se'.:ıel: iyet vert·'I 

tarif etti. Lakin gel de işin içinden etrafına bakınmamıştı. Belki ,ya- liı n rrühim bir krnmını kendi keı'· bu piyesi, tabiatile Sultan Az:z"ı 
çık! Sö~·lediklerinin birini anlama rıın saat yürüdü. iskele göriinürler- dıne ilerletiniştir. Bu ilk se) ahat, canını sı.ktı, halkın galeyan;nı ken-
mıştı. Anlasa da bulamazdı, zira de ,,·oktu. Kar<ısıoa bir satıcı •ık- k d' ı·· tıak· t ·sıemle • ' kendısınde ,·alan a~kile görüş a ı >.u um ve mu ıye sı · 
bütiin sokaklar birbirine benziyor· ma•ay-'· daha da yüriiyecekti. Sa- J h. · a· · b. k 

' UJ biliyet'.erinin inkişafına değerlı bır rinin a ey ıne ısyan e ıcı ır UY· 
du. Cihet ta•·iııine imkan yoktu tıcı3 a: t .. H'' k • ı'llctı'n go··zu·· 

J amil olmuştur. ve goren un ar, rrı • 
Çarnaçar yüriidü, ve rHtıeldiğl - Abpap, dedi, isule ne taraf- İstanbula avdetinde Arapça ve nü açmak istiyenleri nefyetti. N.ı· 
kimselere a"ni ıunli sordu. Yola ta?. fk" J J ib t · k ·t ' Farsça öğren€n :Namık, on dört ya şiri e ar arı o an • re > ı apa. 
çıkalı on be~ ?akil,;· old\lğu halde -:- Öp babanın ~!ini, i•kel<Si ~e- ~ında bulunduğu sıralarda Sofya ve zavallı sahibi, üçüncü dda ola. 
henüz malhıp illa halle~ e ,·arma· resı burası nere<ı? Yanlış gelmış- , f' . t . 1 b. rak -fak.ot bu sefer mutarnrr•f sı-kk" ' . mu~atoıarrı ııgına ayın o unan U· 
mıştı. Yolda bir ı>lanav ılii · anı sin ağabeyl Dön geri, •oldau yürit, .. k b b .1 b b B 1 · t fatı'le dc<,~il Magosa'da kalebent e· 

·ı vu a ası e cra er u garıs ana ~ 
görılii, sokuldu, n1aııa,· bu yag ı snğılaki sokağa sap. karşına fırın" .t . ·ık . . . . ad dilıne,k üzere Kıbrısa gönderildi . . 

k gı mış ve ı - şurını or a yazmış-
mü~leri~·i alı!j veri~ yapaca zan· çıkar; fırının solunu al. ~ürü, Ka- tır. 17 yaşında İstanbula döndüğü * 
nile derlenip toplamlı; fnkat ....... sımpaşa tarafına bak n o sokağa b 1 ·· 'ti l B 

va:kit edebiyatla ciddi surette işt:· Yeniden aş ıyan umı ere, •-
maahlle~ini c;ordul,'lınu görünee, gir, sonra iskeleyi bulnıaz~n bana <l · t ht 

gale başlamış ve bir dh·an meyda- şınri Mura ın yerı™' a :ı geçen 
suratını ek~itip: •Ualıa ileride! • yuh! çek!. . . y d tkinci Hamit, ilk sııltanat avl8ı., ,_ 
dedi .. \1aAHvın baleti rulıiyesini o- Sonunda herhalde iskeleyi bul- na getirmıştır. ıne 0 sıra a, mem- da kendisini hiitriyet iışrkı bır 
kuduğu için sözüne J.Hlak asma· dıı. fakat az daha kendini kaybe- leketin tanınmış edip ve şairleriıe ·-

temasa gelmiş, ve 1860 ta bunların kümdar gibi g&termiş \'e i1;.ır '-
mak lfmmgdıliğıni kestirdi. Fakat decekti. · • d 

te<, kil ettikleri Encümeni Şüeraya deceği meşrutı l are kanunu f''•,ı
ne yapHeaklı? Yıne adm•lıtnnı kal· 
dırdı. O l O M kabul edilmiştir. sisinin tanzimi iç;n bır heve' t ,. 

· Az müddet ,,vnra Babı31i tercüme kil etmişti. Sulfan Hamit No" '< Su aı·kadaş1nı mntl~ka görn1esı •alar"ın 1 h·is' mi hiç almıy<ıruz. -
izale et.ınek miinıkün olacaktır. Pi

- Daha, bunlardan başka, bu· 
ya,ada. hemen hem<'n her cins ma

lın darlığl bi•seclilm.,ktedir.• 

' d d' Milli l\lüdafaa Vekitleti sabılı odasına ta.vin olunan Namık Ke Kemal'in büyü-k şöhretin n , _,_ 
Ş hi T' t lazımdı, yoksa çoHnıı oıı<r ı 

e r ıy• rOSU Diikkim• benzer bir yerin üniindeıı Sıhhi~ e Reısi ,.e Güllı.ııııe Hasta nıalin, Şinasi ile tanıştıktan sonra tan için çarpan asil kalbın. bile. ı 
· · d ld nesi sabık Başhekiıni ,.e kadıQ eceddüde dogr· u basll\.·aıı temayiılü için, herkesten evvel onu avlarr.a!<. n:u? geçerken k-Orka korka ıçerı n ı 

d Oü·kı • d ba;lalı.kları Profesörü ve Cemiyeti gu"nden gu"ne arımı.', 0 tarihten son- kandırmak arzusuna kapılmıştı. 

hımnıyan manıfatura e=_ıyaı;ı yok 
Dram luamın:la 
Tepebatı~da ve ayni sııali sor u. :ancı a- ., 

' - En .:ivadc sıkımı bunlarda ha nazik davrandı: ve anlattı. Söy- Unıumiyei Belediye azasından ge· ra Divan tarzındaki şiirlerin.e ni· N'arnık Kemal. hem Kanunu Esa. -
M&amaf:r gömleklik zefir, ti.sör 21/12/940 Cumartesi eünü ledikleriııden bir ~cylrr çıkarmak neral Refik Miiııiir Keskiııgil H hayet vererek .Tasviri Efkar• 3 yi tanzim eden heyete, hem de Şe-

H Ş. 

poplııı , fı:iıfı cie bulmak hayli güç ş Akşamı saat 20.30 da mümkl.indii. Bir ) <-"u~un ba'1na (at etmiştir. Cenazesi 21/12/9(0 yazı yazmağa başlamıştır. Yine o fayı Devlete aza tayin olundu. Bu 
Bakın. şu ustteki raf tamtakır; !l"r· A R K B U L y~::~. ~ı~ Ber~IŞ A K kadar ) iiriidü: bo)•uno da ctii~ilnii· cumartesi günü saat 12 de uzun sırada Şinasinin tavsiyesi üzerine suretle maksadını muYaffakiyet;e 
de çekt k. Elimizde kalan şu biı Sinemasında I .... ,·orı'u: .Bura<ı ıssı>, medeniyetten. ıamanlar emek verdiği Gülhan~ Fransı>casını kuvvetlendirmiş, gizliyen padişah, kendi>ıne meşru-
kat· top p•ı<>ni, desenlerı iyi değıl • Komedi Kıannnda ~esU,n, ha} attan uzak bir ,·er ~ a ı mektep ve baslane'.'nden .. ~aldırı· garp e<lr·biya\ı!lı tetkik etmiştir. .. ti bir fıükümdar süsü ,·erm'sl'. 
<lıve kimse almamıştı. Şimdi, pek ( ESKi E K L E R ) 21112/!MO Cumartesi giinü hn! BNadakiler bu ses•izliğe, ha· !arak Be3 azıt eamıınde ogle na- Bu büyük adamın siy as! ve edebi Maaınafih Kemal, Hüıık.ır. pek Y•-
>htı~·aç hıs<edenler alıyor. Bir miid- Akşamı saat 20,30 ela reket•iıı:Jij.'1!, çamura. ri.,Jiğc nasıl mazını müteakip namazı kılındık- varlığı, o devirde hakiki şeklini al- kından tanıdıktan s<>nra , onun h I~ 
d<t sonra. hunlar aa ıcalmıyacak Mühim değişiklikler p Aş A HA z ıı. ETLE B. j tahaınmiil !'dıyorlar? Jlu arkadaş• lan •onra Edirnckapı Şehitliğine mış ve kendini tanıtmıştır . ve desiselerini anlamakta gecikl!'~-
Bız dP, ışi. yünlüye, ip<>klıve , dahil' da otura.ali vmt bulamamıştı zi· defnedilecektır. O vakitler, Belgrad c."'1anının miş, hatta Kanunu Esasin•n tanı.-• * mimle Mithat Pa~aya. 
============================================= •========================== - = münzevi köşelerinde zaman zaman 

'-- ..._ t kaldı.~. d ad toplanıp İstibdadı yıkmak gayesi-
- Padişah, Joıaktan gorunm<''< 

BÜYÜK TAR 1 H t ROMAN No: 81 

-----~ Yazan: M. Sami Karayel 

Liıtfi Paşa. Padişahın bernşır""ı 1 yordu 
Şaıı Sultanla evlenıyordu. Fakaı Süleyman Paşa, Y•"'l\en ha....ali
Pa,anın k~dmlara zulmu, Sultanı ısını haı;ratile ihya edıyor, nıha
u: k .• ı uvordu. Aralarında knga. vetsız bır ııen·et ortasmda y~-
m•ıc.ıdf'le eksik olmuyoı'<lu. yordu. 

J, ı r gün Llıth Pa.~a. zevcesi Ş•h ll<; vezırm '""2aretı hengamuıda, 
Sul!anın hassasiyeııne karşı ı.syıın Hırvat Rüste'JD Paşa, rekli ve ma
t-d~yeı~~, üzerine ylırüyor, dövmek haretılP Sultan Süleymanm naza

rı dı.kKatını celbe~ {l). 

Sultan Süleyman, .kı.ı:ı Mihrimah 
Sultanı Rüstem Paşaya vermek a

Bı.nıın üz~rıne Sultan Süleyman 
tiyor, fakat saray .naıu Paşayı 

iM ı\•or, ağaların. harem ağalarının 
iıııeumile kapı dışarı atılı)'Ordu. 

Liııl. P:ı»d~n nefret ediyordu çekerrJyordu 

ır'""'" res ı arıyor, kendısını veza. Padişah, Rüstem Pa'J811ın meziy-
r .. ııen , ıl"<I Knrdu. yetlerınden, Jrendısıne dame.t edin-

Lfı!fı PR anır yerine padışah. 

ıı. rlı Su«·~ man F~yı na.beyli· (l) Tarilli Ata, ei.1t 2. S . 21. 

mek istediğinden bahsettikçe, mu- olarak arwdivord~. J Zevci .,.,,..,,aya ı...,..., am ı- ıruretile milleti gafil adamak istı-
Rüsleın Pruşa. D>ll üzerinde bir bi\ nın nufuzile saltanat sürmek, Ka- le çalışan get!çler, 'Yeni Osman· ,~r. gözümüzü açalım.. demı>."" 

arı•ları Pa.-:amn cü.zzanı illetine 
11 

. . . lılaro cemiyetini kurmuşlar, Namık ,v . 
müptela olduğunu sıöylüyorlar<h. görülme.ı onun cü12a.ın ı etme ııunınm vefatı halinde Osmanlı K 

1
. d f 

1 
• 

1 
k 1 de, Mıthat Pasa: 

._w4 ~ ema ı e en aa aza o ara a • .. 
Pndişah , fikrındl!ll döndürmek iır müptela olmadığını me_,.-na çı- tahtına küçük oğlu Beyazıtı geçir-

1 
d V 

1
. hd M t efendi•·i 

1 
- Ne yapabilir ki? ... Elinde hıç 

ti 1 dı. ,_ ~ıuvordu mı.ş ar ı.. e ıa ura ' .b. k t k b''t·· -f . ·or ar ... arnu~ v , . mek arzu eyliyordu . t· ti' --ak ·s rr uvve yo ' u un nu uz \e . "-'-'rde · Meşrutıyet yolunda ye ış ,,._ 1 
• k . . • d 1 Sultan Süleyman, ~klorun· Rüstem Pa~a. Dıyan..,.,....,. n ge- Hurrem Sultan bu şahsi düşün- . . N k Kemali . uvvetını Kanunu EsaSl mad e en 

dan cü.uam iileıının alfımetlerim ı tirtiliyor, düğünler ve şenlikler tıyen bu cemıyet, amı . . ile elinden aldık, korkacak bir ci-
celerle meşgulken, Muhaçtan Bu- ş h ad ho a olarak tayın etinış 

soruyor, tıo..ı illete tutnlanlar111 w yapılıyor, Rusıem Paşaya Hurrenı e z eye c . . . . • jıet kalmadı. Cevabında bulunmuş ... 
cutlerinde bit bulumıM><lı-auu ôğre- Sul~ı.n kızı Mılırımab. Sultan dine kader parlak, mutantan bir ti. Gençlerin bu falıyetını haber a- Maalesef Namık Kemalin ;,a
nıyordu. . . p zafer levhası temadi ediY>Ordu. Bu- lan SuUa~ Aziz. bir çoklannı tev- betli görü;ünü ve Milıhat Paşanın 
B~tor, Padişaha şöyle de- ıezvıç olunuyordu. Rootem aşa- din, sessiz s.adasız işgal ol<.ınuyor, ki! ettırmış, Namık Kemah de E.r- aldandığını bilahara zaman göster-

nın saadetıııı -"eonıyenler, aley- vaı· muavı· . 1 _ ... t b"• mışti: "~ kiliselerde muhnk ezan se6leri i- zunıma ı nı o ar..,. e ı. ın.i.şt!r: 

- Padışahım, cüzzamhlarm vü- hinde soylemekten gerı durmuyor- şitilıyordu. el.miştir. Fakat ayni tarihte kendisi Kanunu Esasinin tanzimi bitti~ 
cudü bıt tutmaz.. lard .. Zamanın şaiTlennden birisi: P&rlak sorguçlu, muraıı>a lohç- gı.bı lsanbuldan çrkarılarak Kıbrıs sırada, tek bir madde ilave ettiren 

Bunun üzerıne Pa~. lıaE dok- Olıcak bu kişinıa bahlJ kavi, iı kahramanların Budin wkakla- mutasarrıflığına tayin olunan Ziya Hamit, istibdat ve hırsın ilk fidan-
torlarından Mahmut ağayı Diyarı- talihi yar' rında dolaştıklar: görülüyoııdu. Bey (Şair Ziya Paşa) ile beraber, larııır bu madde ile sulaıın~ oldu-
bekıre, Rııstem Paşanın yan= Kehle•İ dahi mahallinde anın i· y lın k J __ ,_.._ ".-ı •• ft b _ bır kolayını.bulup Frans.aya kaçmış ğu gibi Mithat Paşa da bizzat ':u 

a ı ıç UUUU<'re .,..._.. a T · · ~fk • R · ad Ek gönderiyordu. fe yarar. . ve • asvırı ~, ar• ı ecaız e - maddenin ilk kurbanı olmuş .• G ıt-
Mahmut ağa, Diyarı~k:irde Rfu;. Glbı beyitlerle 111t>lı::un alıyor- tiplerin avazeısı k>ubbelerde ~tlı reım beye bırakıru.§tı. mişti... . 

tem Paşanın s.ıhhl ahvalıru tetkik-! !anlı. akısler bıraluyordu. Paris\e, Mıaırlı !Mııstafa Fazıl * 
le meşguldü. Hurrem Sultan art.ık bütün mev- Sultan Süleyman, azametli bir Paşanın Joılmayesinde bulunan N~· Namık Kemal , şüpheli her ·ıı-

Mahmut ağa, bu' gtın Rüstem cudiyeti ıle damadına raptı kalp cemaat ortasında, ellerini iı:emali nuk Kemah içtimai ve siyasi bilgi- matla sık <ık 6araya ı;ı<l:r a<i'<o 1ıla 
Paşanın üı>..eıinde bir bit göniyor, ediyordu. Kanuninin Rüstem Pa- huşü ile kaklınnaı;, Alhıtıtan m• }erini takviye etmiş ve oradan Lor.- göriismii.<. bu S'llretle m= lekct. n 

meıraıun ve metırur İstanbııla Joo.. şaya teveccühü:n.ii arttınyor. dai- ret ~wnı ediycıl'du. draya .geçerek Zıva B, ·le birlikt"lidaresın: el ııe ~lı bıİ hiı 1<J •o-
şuyor~ Padişaha mESeleyi m&lırem ma me:ıay-vıa0 ~rdı. ll)Ua .,..) "Hnrrıyet. gazeteoıuıı ç.karm*tır. IAr.lıa"' s 1. Sii. ı d•) 
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İKDAM SAYFA 5 

1 Adliye V"~ Polts 1 Münakalat Mademki, gaye r Örfi idare 
V k·ı· . komsudaki yangını d. 

•• uç ay Amerika Fransa 

Münasebatı 

Kundura levazımında e ı ımız Söndürmektir tem ıt edildi Amerikanın yeni 
sefiri yakında va
zifesine gidiyor 

----- - Bat tanlı ı lnei aayfada -ı şe teşkilatı tarafından yapıl~k •ht•k A •ı (Başmakaleden devam) k 1 . ıl t 

D •• s • ı • • d ere en yap mı.ş ır. olan her türlü stok eşylllllll nıuha-J ı ar suçu l e un ı l v r 1 e siparişler 3 milyar dolarlı.ktır. İn- :ine bugünkü toplantıda birinci 1 faza edilmesi için tahsis edileeek 

k k 
gHtere hesabı11& onar bin tonluk 60 muzakerelerı yapılan maddeler a- mahaller hakkında tedbir olarak, 

b• d t k•f d•ıd• let İ ler yaptı şilepin inşası hakkında.ki mukavele rasında Türkiye - Almanya arasın- Milli Korunma Kanununun tadili-Jr a am ev ı e ı 1 u imzalanmıştır. da imzalanmış olan ticari mübade- ne ait kanun projesinde, mevcut 
Ruzveltin yardım mantığı da çolı; lelere ımi.itedair husum anlaşmaya sal3hiyet ge11işletilmiştir. Yapılaa Amerikanın Vi'i Masla -

hatgUzarı Şimali Afrikada 
. 

90 kuruşluk mukavayı 175 kuruş:ı satmıı 

Dün sekizinci asliye ceza mahke- Melımede sattığı üç mukavva tu 
mesinıde kundura mukavvası ihti- tarının 175 kuruş değil 90 kurwı 
karı yapmak suçile bir kundura ol<luğunu, ,fatura vermek mecburi· 
levazımı taciri muhakeme ve tev· yetinin de 100 kuruştan yu-kan mü· 
kif olunmuştur. Hadisenin taf.siJ.a. bayaata münhasır bulunduğunu, 
tı ~ı.ıdur: eeasen kunduracı Mehınetle arala· 
Çemberlitaş civarında Tavukpa· rında münaferet bulunduğunu ila· 

Earmda kundura levazımatı satışı ve etmiştir. 
yapan Kar&bet Topuzyanın diiikka· Şahit olarak d.inknen kun<luracı 
nına Mehmet adında bir kunduracı Rıza, Ahmet ve Mehmedin 12 ya• 
gelerek kun<lura mukavvası almak ~ındaki çırağı Belızat maznunun a· 
istemiştir. Mehmet, üç tabaka mu- teybinde şehadette bulunmuşlar

kavva almış, Karabet bıınların bi- dır. Mahkeme, polis memuru Ne 
rini 75, iıkisini de ellişer kurııştaıı cip ile Avramın şahit olarak dln
aşağı vermemiştir. Halbuki bu fi- lenmek üzere celeplet"ine ve Milli 
at, Mürak®e lromisyonunuıı tes. Korunma Kanunu hükümlerine 
pit ettiği !kar hadlerine ve satış fi- göre maznunun tevkifine ve muha· 
atma nazaran fazla ve fahiştir. ke.menin başka güne bırakılınasr 

Bundan başka Karabet TOJ?U2> na karar verilmiştir. Kara.bet To
yan, Meh.medin talebine rağmen puzyan kararı dinledikten sonra 
fatura da vermemiş, bunuıı üzeri- hemen tevkif edildiğini anlayınca 
ne mehmedin ilı4>ar ve şik&yetüe dükkanım açık bırakıp geld.iğinı, 
rakalanarak adliyeye verilmiştir kapamasına müsaade edilmesin) 
,Milli korunma Kanununun 32 inci istemiş. Fakat ıkarar tefhim ed.ll· 

IINıdd.esiııe muhalif h~ette ,bu• miş olduğun<lan buna kanuni im
lumnaltla sııçludUI'. itan bulunmadığı lı:endisine bilil.i 

Karabet Topazyan maıhkernede rilnıiştir. Karabet Topuzyan düıı 
hadisenin iddia edildiği şelı:ilde akşam tevkifhaneye gönderilıniş· 

cereyan elımediğini söylemiş ve tir. 

Bir otelde 17 ka
dın yakalandı 

Memurlar zabıt yapat
ken S çift daha geldi 

.Ahlak zırbttası memurları evvel

ki gece Tepebaşın<ia Florya oteiin

de ani bir araştırma yapmışl.ardır 
Neticede 10 yataklı olan otelin 10 

yatağının da çütlerle dolu olduğu 
ve boş oda ibulunmadığından iki 

çiftin de salonda sıra bekledikleri 
görülmüş ve hepsi. yakalanill1'jlar· 

ılır. 

Meğer badem 
• • 

ezmesı yerıne 

Fındık ve susam ynğı 
mahlutu satıyormuş. 

Tahtakalede Şekerci Hüseyin, 
bir müddettenberi cMilli Türk Ba
dem Ezmesi) firmasile piyasaya 
badem ezmesi çıkarmaktadır. 

Son günleroe yapılan •bir tahlil 
neticesinde bunların içinde •bade
minden eser olmadığı, •badem. ez
mesi adile satılan bu mahlutun, 
tındı-k, susam ve susam yağından 
mamı'.ıl olduğu anlaşılmıştır. Bunun 
üzerine halkı aldatmak suretil~ 

menfaat temini suçile Sultanahmei 

kuvvetlidir. Demokrasinin ve hür· 1 nde hl Vekil bugün Posta iş
lerile meşgul olacak 

riyetin büyük müdafilerinden biri 
olan Amerika Cum.h.ıırreisi, İngilte· 

Bir haftadan beri şehrimizde ou- reyi, evinde yangın çıkmış bir kom· 
lunan Münakalat Vekilimiz Cev- şuya benzetiyor; yangın büyürse 
det Kerim İncedayı dün sabah Vi- kendi evine de sirayet edecektir, 

bağ ı -B. 1- Hstesi isim tashi teklife göre yeni madde şu esaslan 
yapılmasına ait layiha da bulun- ihtiva edecektir: Halk ve mili! 
makta idi. müdafaa ihtiyaçlarında& sayılabi--

Meclis müteakip içti.ınaını Pa- , lecek her türlü eşyanın korunma-
zartesi günü yapacaktır. 1 sı için muktazi mahfuz yerler, de; 

EŞYA STOKLARI İÇİN 1 polar icar veya işgal için Hükfl.. 

Vaşincton, 20 (A..A.) - Öğrenildiği• 
göre Amerilaın.uı Fransa büylik el~ 
iline tayin edilen amiral Leahy, ata 
Tuscelooea kruvazörü ile Atlantiği. ,. 
Ç<lC<!l<tir. !ayeti ve Parti Merkezini ziyaret 

ederek Vali ve Beldiye Reisi Dr. 
Lı'.ıtfi Kırdar ve Parti İdare Heyeti 
Reisi İtmir Meb'usu Reşat Mimar
oğlu ile bir müddet görüşmüşler, 
•nüteakihen Sirkeci garına giderek 
D<:1kuzuncu İşletme Müdürlüğünde 
bir müddet meşgul olmuşlardır. 

Münakalat Vekilimiz, bundan 
;onra trenle Yedi.kuleye -gitmişler, 
iemiryolu atölyelerinde tetkikler
le ·bulunmuşlar, alakadarlar ve iş
;;ilerle görüşüp temaslar yaparak 
!dare amirleri ve fen heyetlerile 
atölyelerin tamir kabi.liyetlerinin 
süratle arttırılması tedbirlerini al
mışlardır. 

Öğleden sonra saat 14,30 da, oe
raherinde Mıntaka Lhnan Reisi Re
fik Ayantur olduğu halde Silivriye 
gitmişler, Silivride inşa edilınelı:te 
olan lima '\ı.ve iskele inşaat ve tesi
satını tetkik etın~ler, kap eden 
emirleri. vermişlerdir. 

Ak§am üzeri de Yeşilköye git
mişler, Yeşilköy hava istasyonun .. 
da tetkiklerde ibulunıınuktan sonra 
şehre dönmüşlerdir. 

Münakalat Vekilimiz, ibugün, 
ıxısta ve telgraf işleri üzerinde 
tetkiklerde bulunacaklardır. 

MAHFUZ DEPO rnetçe boşalttınlırsa, bundan doia-
Ankara, 20 (İkdam muhabirin- ca.k masrafları Hüktimet tediye e

den) - Hükilmetçe knrulacak ia-1 decektir. 

g~ltere 
donanması 

Londradan bil
dirildiğine göre 

Yangını söndürmek için vereceği 
hortum, tulumba ve suyun bedeli
ni düşünecek veya istiyecek zaman, 
alevlerin kendi saçağını sarmak 
üzere oldnğu tehlikeli an demekfa. 
Yapılacak şey, bunları alelacel~ 

yanan komşuya ariyet <>larak vere. 
•ek yangının sönmesine yardım et· , 
mektir. Bu -..ıtalar içinde, bozu· 
lanla't' olursa, ziyanın taznlin ve (Baş taralı ı inci saıtada) - Baş tarafı ı inci sayfada -

İyi malümat alao mahfillerde bey• 
olunduğuna nazaran Ruzvelt, mezldM. 
kruv%örü elçinin emrine vermekle e»-
çlnln vazifesine verdiği ehemmiyeti "' 
mar*I Petain.e kar~ı ~hsen besledi&i 
i,yi niyetleri ıöstermek islemi~tir. 

Amerikan ma.slıı.ha.tcfu;arınm ŞL 
mali Afriltadal<.l se7ahall 

Cenevre, 20 (A.A.) - D.N.B; 
Vişiden alınan haberlere göre ~ 

rilca Birl~ik Devletlerinin Vişi masle-
hatlarını zorlamak iizere Adriyatik nın işgal altında bulunan kısmın 

telilfisi ancak yangın söndükten batgüz.an Murplıy'nin Amerika konııo-
sonra, diişünülebilir. denizinde bazı hareketle hulun- daki Alman kıtaatından bir kısım losluklannı teftiş için Fransız Şimali 

muşlardır. Akdeniz donannıası baş nın işgal altıııda bulunmıyan kıs- Afrikasında bir sqahate çıknuı;tır. 
Hareket noktası, bu düşünce 

kumandanlığının bi.ldirdiğine gö- ınmdan geçirilerek İtalyaya_ nakli ı .. M .. urpby'nin general Veygand ile bir 
olunca, yangın sönünceye, yani 

· re, 18 bi.rincikinun gecesi Aıniral hususunun resmen wnumi sulh goruşmede bulunması pek rnuhtemtıl 
harp bitinciye kadar, Amerika, in· . . ,. değildir 

ilt h t 
.. 

1
.. d Prıdham Wıppel ın kumandası al- muahedesine konulması hakkında ı · 

g ereye er ur u yar ıwı yapa. . Murpb;r. ~lld gün Şimali Afrn.:.ı-

ktı S . d' . . h 1 . tında bulunan kruvazör ve torpido Mareşal Petenle hır anlaşmaya va· •·re•-~ e•-•·"-. ca r. ~ ım J ışın ru u ace e yar· . . .. . - &.ç:ı, ... u.wıı.u 

d d d k 1 
• cifi muhrıplerınden murekkep bır kuv- rılamadığındnn Bitler Alman kıta- Frıı-ın n•!Tetı. 

ımı ır; yar ımın arş1 1gını - . . . . 
.. ek d .. 11 B h ek t tarz vet Adrıyatikte Barı ve Draç lı· atını Fransızların müsaadesi olma Londra, 20 (A.A.) - Daily Telegra~ 
şunm egı . u ar e ı, 

Am 
'ka d 

1 
t' 

1 
, manlarıııa kadar olan kısmı tama dan bu topraklardan geçirmeğe ka gazetesinin eski Paris muhabiri, Fraı>-

erı nın sa ece « Ş> ve ıcare 1 . . sanın vaziyeti hakkında ıunlan 7..,. 
· d k tu" k k mile taramıştır. Hiçbir düşman ge- rar verınıştır. 

peşın e oş gnnu, para azanma maktadır: 

d d ld 
• .,,,,. d I misine tesadüf edilmemiştir. Kıtaatın nakline ait hazırlıklar -sev asın a o ugunu ı .... ıa e en e- Zannedildiğlne cöre Petam, ~ 

ı..--· ,,_ -·~ .... - b' Ayni gece zarfında bizzat baş· ikmal edilmiştir. Kıtaatın Bordo yanın mümessili Abetz'e, Vi•i hükil-re _....r v..., ....-.u..ı.-ucn ır cevap . ... ... .,, 
t kuınanclan tarafından idare edi ımntakasından ayrılmaga amade metinin siyasetini mütareke ahkamı.,. 
ır. len zırhlılardan mürekkep diğer ı bulundukları söylenmektedir. Soıı istinaden devam ettireceğini fakat i'&" 

Amerika, artık talihini, İngilte- ~•s'·""' kabul e..._, _ _,._, .ı...ı-ı.... 
bir kuvvet Otranto boğazını geçe zamanlarda takviye edilen bu kı· •= ""'""' ......,..,.,_= -, ~ 

renin talihine bağlamış bir manza- tir 
rek cenubi Arnavutluktaki İtalyan taat halen Poitou'dan itibaren İs- · 

ra arzediy<>r. Bu, hadiselerin ya- Petain'in elinde bulundurduğu k<nlom 
rattığı zaruretlerin sevki.le kendili- kuvvetleri iç)n en hayati bir iaşe panyol hududuan kadar sahil bo- meyaııntda Fransız filosunun Afrilc~ 

1 limanı olan Avlonyayı ağır bir yundaki ınıntakada bulunmaktadır gönderilmesi iınkfuu da mevcuttur, -
ğinden hası olmuş bir vaziyetti? -

bombardıman altına almıştır. Yiik· Bu kıtaat şimdiye kadar İspanyada takdirde Almaı:ıl.ar müdahale edem;,,.. 
ve dünyayı taksim için an la~mış 

sek infilaklı güllelerden 100 ton harekata geçmek veya Portekize ceklerdir. 
olan üç emperyalist devlet arasın· H' 

kadar atılını•hr karşı kullanılmak u··zere ı·"'iyatta ıtıerin Fran.oaya değlştirilıııiş ı.-
daki üçlü ittifaktan ""k daha kuv ' · "' .- Bütün bu harekı\t esnasında düş. bulundurulmuşsa -da Bitler İtalya sulh teklifinde bıılunması, hattıı. V'ltl 
vetli, çok daha sağlam rahıtalarle vasıtasile İngiltere ıle anlaşmıya ı;aU.. 

• • J b" . k d kr b' h' . mnnın hiçhi.r mukavemetine tesa· dairi vaziyetin vehamet kebetmesi ması ihtı'rnal da'nı'lindedir, 
ıçınır:e iki uyıi emo asiyi ır ırıne 

u n düf edilmemiştir. üzerine bunları İtalyaya gönderme. Günün 
bağlamıştır. 

(Baş tarafı 1 inci sa:rfada) Amerikanın yardnnı yalnız, mal. ADRİYA'JiK HAREKATININ ğe karar vermiştir. 
ı • kt 'b EBE!l~....,.,n· 8 ." .. .__T.'- Almanyada bulunan kuvvetler· 

intizar edilemez. İngı'lizler peşin zeme, si ah ve gemi verme en ı a- u~L~ uiun. un. . . den gönderilecek yıırde Fransada 
tasfiyeyi Akdenizde, f.Jllali Afrika- ret değildir. Son günlerde, Aıııeri- IJO)AM Iııclliz harp ıremller!nin 

_- .• ~ A 
1 

"-- buluuan Alman kıtaatının gönde-
da arıyacak ve yapacaklardır. Yani kanın doğrudan doğruya harbe gir- Otra.nlo bogaZDH geçer~ v onya ~ . . . 

b 
· · · ı d J k Wlll bombarduna.n ehncJeri miilıiın bir 1 rılmcsı Fransız demıryolu şebeke 

Ila eşistan, Trablus, Somali, Oniki, mesını ıstiyen er e mey ana çı -

ltalyanlar 
kili yor 

çe. 

ehemmiyeti haizd~r. İtalyan dona.ıımasa. sinin Alınan demiryolu şebekesin· 
Adalar, Paltelaria, Sardunya te· mış ve giinden güne çoğalmağa Taranto ve Sardunyada yediği darbe- 1 den daha müsait bulunduğu ve Porto - Palermon körfezi yanında-
ınizlenip Akdeniz tamamile serbest başlamıştır. Daha bir ay evvel, !erden evvel İngiliz harp gemilerile her 1 Akdenize giden yolun dağlık ının- ki ımevzileri terkederek Şimalde 
.seyriisefere açıldıktan ve İngfltere- Amerikada, kimse, Avrupadaki karşılaşışında mıılıa.rebe sa.lıası.ıu sür- takadan geçtiği sııretile izah edil- Himara'ya doğru kaçml§lal'dır. 
nin Alınanyaya karşı umumi taar- mücadeleye filen i~tiraki tavsiye- aue terkcdlyordu. Tarankt, Sardunya M k ak 

ed . d D" " ve ,,,,~,yet Napoll ıım~-•-ı·ında in~ııız mektedir. er ez ınınt asın<la Tepedelen 
· uz hazırlığı bitirildikten sonra ye cesaret emıyor u. un, agza =- ~ • 

fk
• . ıa~arelerlnin bombalarına. hedef olan Bundan maada hu yol Marsilya· civarında yakından sıkıştırılan ita!· 

italyan karalarında askeri harekeı alınamıyacck kadar e arı umumı- ,, İl.o.lyan donanması bugün muharebe ka. dan Cenovaya kadar uzamaktadır. yanlar şimdi ricat halindedir. Te
iJahis 1nevzuu olabilir. Amnıa bu yeLin hoşlanmadığı bir fikir, bu .. 

bilb'etindeu tamamen mahrum 1;.a.1mış. Bordodan iki yoldan istifade etli pedelenin yakınında mühim bir üıı 
İtalyan karalarının bu vakte ka· gün açıktan açığa <>rtaya atılmış tır. İngiliz donıuımasınm iıatyan ana.. lir: 
dar h t ki h 'd' · k ve kuvvetle müdafaa edilmekte bu. •-- •- ki b diblnd 

Memurların otelde bu vaziyeti 

tespit ile meşgul bulundujparı sı· 

rada otelin önünde sıra ile beş o
tomobil durmuş ve bunlardan inen 

beş çift te otelde ·boş oda aramağa 
gelmişlerd.ir. Derhal tertibat alan 

zabıta memurları bu beş çifti de 
yakalamışlardır. 

ra a ' sa n ve a ısesız a- va-.u r.upra arının ~nu en e-e- Bunlardan biri Pcrignö veya 
birinci sulh ceza mahkemesine ve- ı · b' d ı·ı· d • 'ld' Iunmuştur çerek Arna.vutıııktakl ltalya.n kıtaatınm · . 

acagının ır e ı ı egı ır. Her · muvasalasını kesmek teşebbüsünü ha.-' Angoulemcden Lınnnogesden, Ly-
rilen şekerci Hüseyin dün muha· şeyı'n başında ı'talyan sanayı' mer- Üçlü ittifak, bunu yapanlar için, 'd D d 'd k T 

teşkil eden Kisura'nın civarında, 

çok şiddetli mukavemet gösterdik
ten sonra bir İtalyan mlifrezesi g& 

ri çekilmeğe icbar edilmiştir. Şim
di Yunan topçusu Kisura'yı döv
mektedir. 

Yakalanan 17 kadın muayeney~ 

gönderilııniş, otel kapatılmıştır. 

Eksik ekmek çıkaran ve 
tramvaya athyanlar 

Altıncı şube memurlarının dün
kü kontrolleri neticesinde tramva

ya atlıyan 13 kişi ve Belediye tali
matnamesine aykırı lı.areket eden 

13 şoförle 8 ftrıncı cezalandırılmış 
ve tartılan eksik 279 kilo ekıınek 

müsadere edilmiştir. 

Tabutluktan ıal çaldl 
Ahmet Yazgül adında biri. Ak· 

6aray camiinin tabutluğuna girerek 
tabutların üzerine örtülen iki ~alı 

çalmış ve yakalanarak adliyeye ve
rilmiştir. Daha bazı yerlerde hır

sızlıklar yaptığı anlaşılan Alı.met 

Yazgül Sultanahmet ikinci ceza 

mahkemesinde sorguya çekilerek 
tevkif edilmiştir. 

* * Aksarayda Horhorda Tayya
.reci sokağında Sadiyenirı evi so

yulmuş ve uzun bir takip netice
sinde hırsızın A\i oğlu Tevfik ol
duğu anlaşılmıştır. 

Galatada Mahmudiye caddesinde 

Yasefin dükkanındaki kaşarpey

nirlerini de çalan Ali yakalaDJJllş
tır. 

şarırsa, bu donanmanın A.kden.ize ve ı on an ve o ane en geçere o· 
keme edilmiştir. Hüseyin bad~rn bir hata olmuştur; çünkü, Ameri- 1 

kezleri, tersaneleri, deniz ve hava hatta. İtalyan suJarına hi.ltim olduğunu rinoya gider. 
fiatlarının yükselmesi üzerine inı- kan milletini endişeye düşürerek . iisleri, sahil şehirleri sık sık İngi- . k . b' l".... lsba.t etmektedir. Bu vaziyet deni-& aşırı Ik.incisi Tolu]ouse, Marsilya ve 
dık kullandıg" ını, fakat cFındık Irıgilizlerle, en .<ı ı ış ır ıgıne sev- l<ı ra.ld da ha bed itaı ku i-liz hava filolarının ziyaretine ve k t ki P ar r en yau vve Vintimille'dcn geçerek Cenovaya 
Ezmesi• diye etiket bastırmak ta ketmişiir. Ameri anın yap ı arı, lorlnin ist~ballnln tam bir hezimetten 'd 

tahribine maruz kalacaktır. "l gı er. 
masraflı oldug'iundan elinde mev A k 

1
.
1 1 

. . b"t" b hu de,·letin yarı yarıya harbe fı i ba~ka bir şey olın1>'1<'ail'ını gö;tcrlyor. . 

Şimalde Yunan ilerleyişi çoll 
mühim olmuş ve İtalyanlar çok a
ğır zayiat vermişlerdir. 10 köy i't 
gal edilmiş ve civar tepelerde bi~ 
çok İtalyan askeri cesetleri bulu,.. 
muştur. 

b . 'k I[ .. - nca ' a ya ıçın u un u mu- mühhalesi demek olduğu halde, Çünkü İbiı•anm anavaianda.n mubare- Daily Mail gazetesinin Italyan 
cut adem ezmesı etı e. ermı kul- h k il ·ı . . .. "!" ke be saflarına takviye lııtaalı ve fo.<ıe. sev- hududunda bulunan bi.r muhabiri 
1 dı • .. 1 . t' a eme s sı csını ~uru Jr n Al- üç bnşlı ittifak devletleri, bilhassa 
an gını soy emı.ş ır. 1 manya tarafııı"•kı' su"kt1.nu ve ha'_ kedebllmesl İngiliz donıı.nmasının de- bir yolcunun İtalyadaki yabancı 

L• Almanya ve İtalya bunu görme-
ıMuhake.me bazı şahitlerin çat. disesizliği de gözden kaçırmamak mezliğe ve işitınemezliğe gelmek· nizlere haklwiyell yüzünden ı-a.ı...... mahfillerden topladığı malumatı 

rılıması içın' kalmıstır kt' !aşıyor • nakletmektedir. Bu ına!Umata na-
' · ~ere ır. ' ten başka bir şey yapamıyorlar. Daha Şimalde bir Yunan devriyo 

kolu kendisinden adetçe 10 defa yiik 
sek olan 150 er ve bir subayda:p 
mürekkep 'bir İtalyan kolunu sar 

---~ "-- Otranlo boğa.oı gibi m~em ve zaran bütün İtalyada yakında İn· 
Almanya yeni yıla girerken du- Amerika, İngiltereye şimdi, siliih •-- · 1.... leblik · İn"" J 

A k " • t ~- b>r mın -ayı """' ıreçen •·· giltere ile münferit bir sulh aktedi· s erı va 'Zl ye daklarmı kapamış, her türlü askeri ve malzeme, tayyare ve gemi ver- Uz deniz harp filoları Arn.a.vulhıktakl 1 •. . 1 d 1 kt d 
«e siyasi hareketten adeta kendi ınek suretlle yardım ediyor. Bnn;lmubarebenin Yunan zaferile neticelen- ecegı şayıa arı o aşma a ır. 

(Baıı tanlı l incide) 

Ba...ıla 'mn d:ıha fazla müdafa e-
dilemlyeceii tabiidir. Dip şüphe 
J"ok k1 üç fll'ka. ile müda.faa edUen 
Bardla'ya İngilizler da.ha büyük 
kuvvetlerle hücum etmektedirler. 

İngiıtı; bava. kuvvetlerinin mü.
tema.dl bomba.rduaanı italyanlan 
müşlciil 111»vkie sokmııl<la, İnglll& 
tlona.mnaswm ıtddet.U müdahalesi 
İnırillz tazy;kini aiırlaşhnnakta
dır. Bu vazi1ct. karşaswda Bardl&· 
mn itaı,.an kuvvetleri elinde d~ 
ha uzun müddei kalabilmesi im
kiıısızdır. 

Yunan lulaaluun Tepedelen! 
kt5a bir saman sonra işgal edebi. 
leceklerinl söylemek mübalAga 
olmaz. Adriyat.ik dcnizlıı!: b.pa
raıı 65 Km. ırenlşlitindekl Otranlo 
bohzını geçerek 162 Km.. şimaJ... 

dek IArnavulluğun en müblm u
ınanı Avlonyayı bombardıman e-" 
den İngiliz donawnası hiç şüphe.. 
alız bundan sonra. İtalyanların AJ'l
navuHuğa. yapa.cağı sevkiydi teh
dll edecektir. 

B11 va&qeı, takviye edileml7eıı. 
İtalyan ktwTelierinlu. Yıınaa or
dusunun yüriiyüşünü durdur:m&k-
1& daha büyük müşküıaı.. llirr.
masnıı bıtaç edeeeldlr. 

N. D. 

l:cndisini alıkoymuştnr. Hatta !ar İngilterenin harbi kaz3.llJllası meslnl prantl ede<:eğl gibi, İtalyanın Fransaya gelince Alman hud11.· 
' ·ondra üzerine yapılan hava taar~ içU:, kafi gelmezse, Amerikanın, Libyadı~ld kuvvetlerini takviy~ etmesi-- dunda bulunan Times muhabirine 

mıştır. 

İtalyanların şiddetli soğuklar y~ 
zünden de zayiatı çok mühim ol 
muştur. 

1 bil .. 
1 

d ld • 'h' ııe im.lr.a.n bıralanıyarak Şlmali Afrika- göre Berlinde beklenen Alman bü 
ruz arının e son gun er e pek Büyük Harpte o ugu gı ı, resmen da da İn•illz zaferinin istihsalini kola:r- yük elçisi Abetz Mareşal PetendeQ 
.cyrekleştiği, durıır gibi olduğu ve filen harbe gireceğini kabul et· laşlıracaktır. 
kaydedilmektedir. mek yanlış olmaz. Mademkı' gaye, - te...._ "' deniz k bazı taleplerde bulunmuştur. 

Günün merak mevzuu budur. 
Almauyarun bu sükı'in ve siikı'.itu
nun altıudan ne çıkacak? Bazı tab· 
minlere göre Almanya İngiliz ada
larını tahrip ve istilaya hazırlan
maktadır. Ancak, hakikatin ta ken
disi bu mudur? Almanya garbe 
dönebileceği kadar başka başka is· 
tikametlere, mesela, şarka veya 
cenuba da dönemez mi?. 

Herhalde dünya, büyük bir fırtı
nanın kopacağı ve öliim dirim mü· 
cadelesinin tekrar bütün hızıyl~ 

kendisini -ortaya koyacağı safhala· 
rın yakınmda bulunuyor. 

Bakalım, hele 1941 de arzı en
dam e~ lesin! 

'.A. ŞEKIP 

japonyanm Berlin elçisi 

değiştirildi 

Bıı IWllseler 1105 • .,,or...., UY- YARI RESMİ RAPORLARA 
komşudaki yangını söndürmektir, vetleri muharebenin seyri Te hatta ne- G Ö R E 

Himara civarında cereyan etmek 
te olan muharebelerin, bu şehri al 
maktan fazla, Avlonyaya giden lı~ 

Londra, 20 (A.A.) - Yarı resmJ 
Sade, hortum, su, tulnmba ver· tılceleri üzerinde mühim bir rol o:r~ 
mekle yangın sönmezse, kollan s.. bilen 1111Sıırdıır. raporlara nazaran Almanya, İtalya, yük sahil yoluna hakim tepeleriıı -vayıp bizzat ateşi söndünneie ç• __ ...,... __ işgaline ımatut bulunduğunu zaıı. 

hava kuvvetlerine yardtm etmek 
lışmak icap etınez mi? 

Abidin DAVER 

BARDİA 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

rekatı devam etmektedir. 

HA VA KUVVETLERİNİN 
TEBLİGİ 

Danimarka proteato tasavvurundadır. Bn, tahakkuk et· nedilmektedir. Yunan ilerleyişini 
edecekmit tii'i takdirde İtalyan ordusile i- geciktirmek için bütün gayretleri-

ni sarfetmekte olan İtalyanlar mü, 
" Copeniıague, 20 (A.A..) - D. N talyan hava kuvvetleri arasında 

him bir köprüyü atm•~lar B. bildiriyor: bir işbirliği vücude getirilmesi, -. 
Amerika limanlarında ıbultman büyük müşkülata sebebiyet ve... Şimalde cephenin öteki 'b3*ffidı 

37 Danimarka vapuru Amerika eektir. kar ve sis ia~e işlerini güçleştir 
mektedir. 

hükumeti tarafından zaptedildiği L<ındra, 20 ( A.A.) - Reuter: 
takdirde Danimarka hükfunetinin İtalyaya Alınan askerleri ge!M- Londra, 20 (A.A.A - İngili 
Amerikalıların ibu hareketini pro 1 ğine dair Amerikan memhalarııuı matbuatının bildirdiğine göre kaı 
testo edeceg"i ivi haber alan Dani· gelen haberlerle 30 bin Alman as- fırtınalarına rağmen Yunan ileri 

Kahire, 2ll (A.A.) - İngiliz hava , - h ek '" d tmektedi İtal tnarka kaynaklarından bildirilmek- kerinin şimdiden Afrikada hulun- ar e., evam e r. • 
kuvvetlerinin dün gıx:e neşredi.len tedir. duğuna dair bir Amerikan gaze- yanlar Tepedelen'i ~ Kisurayı 
teblig"i: tahl' tıned ı '"""··! tesi tarafından verilen Jıaherler ıye e en evve ya~'-'9 al' 

17 /18 Kanunuevvel gecesi, İngi- hakkında, Londra mahfilleriade dır. 
!iz hava kuvvetlerine mensup bom- lalaştırılmıştır. hiçbir teyit mevcut değildir. İngiliz tayyarel€rinm faaliyeti, 
bardıman tayyareleri, bütün gece Bir çok infilak vukua gelmiş ve Londra, 20 (A.A.) _ Daily ~ havaların fena gitmesi }'i.izündeı-
Benina tayyare meydanlarına karşı asgari 18 düşman tayyaresi tahrip legraph gazetesinin diplomatilı: sekteye uğramamıştır. 
Garp çölüne yapılmış olan hüculll- edilmiştir. Son hücum eden tayya- muhabiri, Belgrattan alınan ha- Atina, 20 (A.A.) -Yunan resmi 
!arın en şiddetlilerinden birini yap- reler, hedefi terkederken, yangın berlerde 50,000 Alınan askerinin tebliğ: 

* Yedikulede otuTan Yasefin bi.r 
buçuk yaşındaki çocuğu Simon 0 _ Ruzveltin bir !ayini 

) nun yerine 1939 Sonteşrinine ka-

Tokio, 20 (A.A.) - Domei ajan

sının bildirdiğine göre, ~ponya

mn Berlin büyük elçisi Kurusu-

mı.şiardır. Tonlarla bomba atılmış tamamile umumi bir mahiyet al- halen Bari ve Napolide bulunduk- Muharebe muvaffaitiyetle <le=ro 
ve yerde bulunan taşyecelerle bi- mış ibulunuyor ve kalın duman ta- larıaı yazmaktadır. Şimdiki halde etmektedir. Düşman, gösterdi,'11 
nalara büyük hasarlar yapılmış- bakası bütün tayyare ııneydanını İtalyada Alman kıt'alan bulnndn- pek kuvvetli mukavemete rağmen 

dada oynarken mangala düşerek Vaşington, 20 (A.A. - Roose-
muhtelif yerlerinden yandığından velt, yeni ihdas olunan harbiye dar Berlin büyük elçilik vazifesıni 
Şişli ÇocuJ< Hastahanesine kaldırıl- müsteşarlığına Patterson'u nazır· yapnll§ olan General Eşima tayin 

'llll§tır. muavini OOırak ~ e~iştir. 1 edilmiştir 

tır. kaplıyordu. ğuna ve Bitlerin İtalyaya tabak- mevzilerinden süngü hücwnile tar 
Birinci uçuşta yangınlar çıkarıl- Bardia Tobru:k yolu da lboml:ı8!'- kümü altında bir nl.eruleketıniş gi-j dedihn4 ve elimize 600 den fazl!l 

mış ve bu yangınları takip eden hü- dlJllan edilmiş, fakat 'bu yolda pek bi girmeğe karar verdiğine dair bir esir, pek çok otomatik silah vesa. 
cumlar esnasında daha ziyade faz- az harekat müphede olonmı~.· -re mevcıtt değildir. ir malzeme geçm~. 

-



~ı\YFA- 1 

NAMIK 
KEMAL 

fllBAM 

ÇÖRÇiL'in lsviçrede Noel 08-
NUTKU cesl ı şıklar karar

(Baştuah 4 öneti ayfacla) 

rın hakiki maksatlanna daha ya
kından vakıf obnak istemişti. Bü
yük vatanpervuin hayatından bah
sederken, Hamit * olan i:N teınas
laı ının tarihe geçmiş i.ki mühim 
n •ktasını da kaydedelim: 

Konyada koyun has
talıklarile mücadele 

(Baş tarafı Z nei sayfada) 

U,ui manevradır. İhtiyar ve tec tılmıyacak 
rübeli Ba§velı:il askeri darbeye .Beme, 20 (A.A.) _ Genelkumıa
hlr de siyasi hamle ilave ediyoı fll1 oir tebliğine göre, 24125 ilkk3-
demoktir. 

Esasen Mister Ç'orçilin mü1e- .~un gecesi, . .wiçr~de zi'.al~ kA-

lı:ad.,,_ t·-•-•-- d d L.- rartma emn tatbik edılmiyecek-
w.w nu ........,m 11 a Ju.ncı ı· . N 1 ind to ak 

darb . ı~ ltaı . ıtir'l ır. BV1çre, oe geces e pr -
Bir gün Kemal, hururu .,.ııanede 

bulunurken Damat Mahmut P~ 
da orada imiş. Saray kapısının ö
nünde yeni teşekkül etmiş olar. 
.Müzrkai Hümayun• parçalar ça
byorııı~. Hünkar Kem;ıle hitaben: 

- Kemal Bey, demiş, Mii2:ikai 
Hümayunu 111lah ettim.. Siz .ııaaıl 
buluyorsunuz? 

- Fena değil efendimiz . ..eevabı
rıı veren Namık Kemale, Dama~ 

Mahmut Paşa tabasbus olsun di
ye: 

- Fena değil de ne demek! Av· 
rupada bile böyle bir müzik& ta
knnı yoktur ... dem.iş. 

Bu mübalağa ve riya.karlık karşı-
11nda Kemal kendini tutamamış: 

- Müzikai Hümayun gihl müzik
ler ,A vrupanın en küçük cKafP. 
şantan• lannda bile bulunur_ dt'
dikten sonra, Mahmut Paşaya dö

nerek: 

- P.adi?h huzurundayız. Padi
şahlara yalan söylemek büyük ııh 
llliızlıktır.. demiş ve bunun üze
rine, Sultan Hamit te bilmecburi
ye: 

- Kemal B~ ilıaltkı. 

diyerek meseleyi kapatmıştır. 

var ... 

Damadın Kemale karşı •besledi· 
i:i husumet, bu vak'a ile başlamış. 

tır. Yine bir gün Kemal, nezdi pıı
dişa:lıide bulunurken, §11 suali Şii· 

hane ile .karşıla~: 

- Beni mi daha fazla ııeversin iz, 
yoksa biraderimi mi? ... 

- Yavuz Sultan Selimi! ... Efen· 
ilimiz. 
Padişah susmuş ve başını önüne 

eğmiş. Bu cevabın, Hamidin üze

rinde bıraktığı tem- nazarı dikka

te alınırsa, Kemal hakkında bilaha

ra reva görülen muamelenin mana· 
il kolayca anlaşılır ... 

* Namık Kemal bir müddet daha 
bu şekilde vatan için didişmelerine 
devam ederken, Damat Mahmut 
Paşanın bir jurnalı üzerine tevkı f 
edllerek bir kaç ay hapiste kalmıj 

ve bilahara muta,arnf olarak Mi· 
dilliye gönderilmiştir. Orada sekiz 

sene bulunduktan sona Rodosa tah· 
vili memuriyet etmiş ~ tekrar o
radan da kaldırılarak Sakıza gönde
rilmiştir. Oranın havasile imtizaç 

etmiyen ve son zamanlarda sıhha
tinden dü,.erek pek ıınuztarip bir 

halde bulunan zavallı Namık, Za· 
ti' rreeye de tutularak 1888 de, 4d 

yaşında olduğu halde hayata ebP 
diyyen gözlerini kapamı5tır. 

Büyük şair, evveli Sakızda hır 
camiln kapısı önüne defnedilmiş, 

bilfilıara vasiyeti nazan dikkate a

lınarak, cBolaVlr> a getirilmiş, ora
rada Süleyman Pa53 türbesindeki 

ebedi istira hatgfıhına tevdi edil 
iniştir. Üstadın en son şiiri, vefa. 

tından biraz evvel, Sakızda çıkart
mış olup oğlu Ali Ekrem Bey mer 

hwna bağışladığı bir tofoğrafın ar
kasına yazımış olduğu şu beyittir: 

Namuıı ile irfam yetişmez mi 
Mükıifat? 

ikbal yolu gt1'çi Kemalin kapa
nıktır, 

-;'ok ak göremezsen $0Çt1!da, •a
kalında, 

Elmi .ıne tiilil!ah 

ti! 

yüzü ak, alını 

açıktır ... 

Hikmet NiSAN -
Be~ikteş Birin<! Sulh Huku Hakim

lfC!nden: 

Veli Erytlksel: Beşikta~ İhlal'uurda u_ 
ıuncaova Çeşnıe Sokak 88 No, da milte .. 
kait Recep nezdinde mukim iken halen 
ikametgahı meçhul: 

16/12/940 tarihli celse için tarounıı.a 

ıısulen tebliğ olunan davetiyeye rağmen 
mahkemeye gelmediğlnizden gıyabınız_ 
da muhakeme yapılmasına karar 
verilmiştir. Muhakeme 6 / 1 / 1941 
glinü saat l O a bırakılmıştır. Mezkür 
fr,iinde gelmediğiniz b.kdirde H. U. M. 
Kanunwıun 402 nci maddes.nin tatbik 
olunacağı gıyap karan makamına kaim 
ohnak iizeJ"e :ıo &iliı müddetle ilan o-
lunur. (1824) 

Alınan parlak neticeye göre bu tedavi usu
lü bütü11 memlekete tC1mil edilebilecek 

r .. 
• ~... ! .. 

enın evve • yaya m ı e- . , . . .. . . 
-- bl ı tı•-··t İn .11 larınııı ihlal edilmiyeceği umıdın-

cegı vuzu a an a ~ ı. gı ere 
dedir. 

bu bak1mdan sözünde duruyor de-
mektir. __ Karartma nizamnamesi atesi 

İyi ve parlak variyeti böylece gun tekrar tatbık olunacaktır. 

izab ettikten ve bu darbenin baş- İslanbnl Aoll:re Blri.nel TlcareC Malı
ka istikaıuetlerdeki aksüüunelleri lremoebıdeıı : 

çok müsait olacak ve bize vaziyeti Kompania Cenoveze di Navigazione A 
evvelkinden daha zil'!lde clir'etki- Vapor~ Şirkethıln Capo arma Vapuru 
rane telakki etmek imkinını vere- ile Cenovadan gel.aı Vog 482 markalı 
cek mahiyette bulunduğunu anlat- ve 1/3 numaralı 3 sandık' muhteviyatı 
tılı:tan sonra Mister Çörçil kemllsi- zil elektrik teline alt mezk(ır Şlrl\etin 
ni me.stedici bir nikbinli~c hi ka Türkiye Umumi acentası Laster S!Jbor_ 

• • & • ç P- man ve Şurek~sı taraiından 22/l l /937 
tırnuyor ve henıen ılilvc edıyor: tarihhıde İstanbulda Çiçek dpazarında 

cEn büyük tehlikenin ölüm teh- Rıdvan han 7 numarada N. S. Dikran
l&esinin geçmiş olduğun11 zanne- yan namına tanzim ve kendis 1nP. Ciro 

dersek bu hakiki bir felaket olur. edilmiş bulunan Gümrük Ordinosunu 
Tehlike henüz geçmemiştir.» zayi ettJğinden ip .. aline kar:r verilmesi 

Ş ' ·' Akd · d k , k" Galatada Perçenli sokıık k1clvcrt han arKJ. enız c as crı mev ı . 
_.... • ı 5 numarada ?l.'Ivr1s Gros tarafından 
~ kuvvetlentrkcn mcrk~zcle as:l ada-j talep ve ciro suretile hamili bulunduğı.t-

htironJUosls mücadelesmc ıştırall ecıen JDiltebassıs ve muşavırıer lardaki 1'ayati tehlike zail olmuş 'na dair vesika ibraz edilmiş olduğund-m 
değildir. Alınanların İngiliz kalbi- j Ticaret Kanununun 638 inci maddesi 

Konya, (Hususi) - Konya Vi- yapılabilecektir. I•öylüınliz bu işe ne taarruzu daima beklenebilir. Kı- /mucibince mez~ür Ordinonun bulan ta
layeti dahilinde ~eçen sene birçok ehemmiyet vermiş ve pek ziyade şın mahzur ve müşkülleri varsa ratından 45 gun zarfında mahkemeye 
koyun ,,., keçinin ölmesine sebep memnun ka'lınıştır. İlaçlan Hükô-. fayda \'e men{aatleri de vardır. İs-ı ibradz edbilmcsi ve ~braz edilmediği tak-

ı İs . . ,... dir c u müddetın hitamında iptaline 
o an ve tironjilosis ismi verilen met tarafından verılecek olan ve tıla ordusuna karşı bütün ada karar verileceği ilan olunur. cgıo) 
(akciğer), (mide) ve (barsak) so- akciğer ile mide ve barsak kurtla- müstahkem bir mevki haline gel-1 · _ 
lucanlarına karşı Ziraat Vekiileti rmn karşı tam müessir olan bu te- miştir. Ciir'etkar ve yılmaz İngiliz · DOKTO · 
tarafından tatbik mevkiine konan davi koyun başına beş paraya mal Başvekili llleclis üzerinde derin 1 F . Ah 1• Q 
mücadele ve teda'vi usulleri hak- olacaktır. tesirler bınıkan nutkuna şu kuv- eyzı me naran 
kında 25 veterinerden mürekkep •Bundan başka Konya vilayetin- vet verici cümle ile nihayet ver- , ClldlJ'e ., ~· mi"""""""'' 
bir hey'et tarafından yapılan tel- mı'ştir.· Adres: Babı-.:ı Caialotld de koyun keneleriyle de mllcadele-
kikler bitirilmiştir. Bu hususta el- ·Mukavemet kudretimiz artm·- '"k""" kfit••lnd• ""· 43

· T•l. 238.,. 
ye devam edilecektir. Yakında her • 

de edilen neticelere dair Vekalet tır. Adamı.zda emniyet içinde yaşa- • • 1 köyde u cuz bir banyo yaptırılacak- . . . . """"bul Asliye Mahkemaoıi 9 uncu 
mütehassıs müşaviri ıu malllınatı tır. Ziraat Vekaleti büyük bir alil- dık ve bıze ıtimat etmış olan mem- Bukult llillmllğiDden: 
vermlıtir: leketlere karsı almış olduğumuz 

.._ Mücadele tetkiklerimiz Zi- kaile lı:oyun ve keçi hastalıkları il" t hh .. tl . y~r t" k .. Ali Haydar Mithat tarafından Beyoil-
meşgul olmaktadır.. aa u . erı ıne ge ırme uzere !unda Kalynocukul!uğu Daracık sokak 

raat Vekaletinin verdiği direktifler kuvvetli .kollarımızı Okyanuslar ' 9/11 No. dn Melek ile Maliye VekAleti 
dairesinde 14 köyde ve 15 bin ko·' Bu mücadeleye iştirak etmiş <>- ötelerine kadar gerdik.. Muhakeıruıt Müdürlüğü aleyhlerin~ aç-

yun ve keçi fu<erindc icra edilmiş
tir. Neticeye göre bu mücadele u
sulü bütün memlekette kolayca 

lan biifün mütehas.ıs ve veleri-' flü•evin Sül,rü BABAN mış olduğu İptali veraset davasırun ya-
nerler asil vazifelerine gitmiıJıer- ---- __ pılmakta olan ınuhakf mesinde: M. a-
dir, Almanyada iki kalpaı>:an leyhlerden Meleğin lkametgiıbı meçhul 

Yolcu Vali! ---··----
Kocaeli halkı V alivi 

bö y le anıyor 
--.. ---

En az para i!e 
en çoiı'l yol 

yaptıran vilayet 
İzmit., (İKDAM Muhabirin? 

den) - Vilayetimizdeki şose yol 
!arının yapılmasına Valimiz Ziya 
Tekeli büyük bir ehemmiyet ver 
mektedir. O kadar ki, Ziya Tekeli
nin ismi halkın lisanında • Yolcn 
Vali. diye dol~aktadır. 

Son altı ay zaıfıııda yapılan ~·'· 
se yollan, halkın tavsifine hal< 
verrr.ektedir. Zira, bu müddet zar· 
fında 32 kilometre şosa yeniden 
yapılmış, 5.700 metre şosenin tes
viyesı iknı~l edilmiş. 7 büyük köp
rü ile 26 beton menfez yeniden ya· 
pılmış, 7 büyük köprü tamir ed'l 
miş, 5 büyük köprü de inşa halin
de •bulunmuştur. Geçen sene vila
·e!le 50 kilometre >ose yapılm»· 

tır. 

Yapılan hesaplara göre, Kocaeli 
vilayeti en az para ile en fazla yol 
yaptnlaıı yegane vilayettir, zira va-

DILEKl.ER 

fzmi tlini a bir ç;. 
derdi var 1 

1 İzmitin ilci derdi vardır ki 
ı1 ı halledilmesi her ne şekilde o

lursa olsun bir çare bulunma
sı liizımdır: 

Bunlardan biri ŞPhi~deki 
mangal kömürü darhğ!dır. 

Daha kış başlangıcında bu va
ziyet halkı muztarip etmekte 
ve bastıran soğuklar karşısın
da sıhhatini tehlikeye maruz 
bırakmaktadır. 

İkinci dert daha az mühim
dir ,fakat medent bir şehir i

çin devamı asla tecviz edile

miyecek mahiyettedir. Hafta

nın bazı günleri, ekseriya pa

zar günleri giiııdüz elektrik 

cereyanı kesilmektedir. Kı

ın karanlık günlerinde elek

triğin lüzumunu bir an istih

faf etsek bile radyo salıiplcri

niıı dünyaya açılmış kulakla

rını tıkamağa hokkımız olamı-

yacağı tabiidir. Belediyemiz

den bu iki noktada himmet 
bekliyoruz. 

lzmitli 

yakalandı olduğundan dava arzuhali ve davetiye 

Berlin, 20 (A.A.) _ Stefani: lWnen tPblit edildiği halde gelmediğiD-

B \ ki b 
• k . j den mutı:;-ı..emenın gıyaben icrn,ına ve 

as ı arı sa te nakdı evra ı pı- · 
ık . . 'muhakemenin 29/ı/94ı saat 9/30 ata Jı: 

~asa)'-a ~ a_r~ış olan ıkı kalpazan l edilmiş cldrğu gıyap kararı makamına 
idam edilmı.ştır. kaim olmak üzere ilan olunur. (1315) 

' 

Kaymaklı Lokum 130, Kestane şekeri 120, tahin helvası 
Saray Ilalda,·ası 110, Şam Baklavası 90 

50, 

... ------· 
ALİ MUH DDİN HACI BEKİR 

Ticarethaneleri 
l\ferl<ezi: Babçekapı Hamidiye caddesi 

Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy, Kahire Mısır .. 
·ı ııln.k okulu sa.tı.ı i.lma icomisyonu taş kan 'ığından 

Tahmin İlk 
bedeli Tenılnaı 

Cinsi Adet Lira K. Lira K. 

Elbise lalrıınJ 431 ) H5 
18619.9% 1396.SO 

Palto 
İskarpin (Çiti) 339 2881.50 216.11 

Yıldızda bulunan Okulumut Jht!vacı olan yukarda cins ve miktarlyle 
tahmin bedelleri ve ilk teminab yanlı elbise ve palto ayni şartnamede ve 
iskarpin ayrı bir şartnamf~de ihalesi yapılmal;; üzere kapalı zarfla 27 /12/940 

tarihine r.ısthyan Cuma günü s'l.at 10,30 da ve iskarpjn saat 11 de elbise ve 

paltolar Glimüşsuyuoda Yüksek Mühendis mektebi muhasebesinde toplana~ 

cak olan komisyonumuzda eksiltmeye konulacaklardır. İsteklilerin fartname. 

yi görmek ve ilk teminatı yatırmak üz.ere eksiltmeden bir gün eV\ı'ellne ka

dar okulumuza ve eksiltme günii de Yüksek Mühendis mektebine gelmeleri 
Şartnamedf! yazılı be1geler1 ihtiva edecek t.>lan kapalı zarfta teklif mektup-

ları eksiltmederı bir saat evvel makbuz mukabilinde verilmi;, bulunacaktır. 

Postada vaki olacak gec'kmeler kabul edilmez. (11625) 

sati olarak bir kilometre şose için 1...,=--============= !!9R!!!llll••••••••••••••• • ••••Lil••••I!!! 
5 bin lira sarfetmek lazım geldiği -İslanbul Asliye İlrlnel Tlıı:arel lll&h-

balde K ocaeli nafası 1 kilomet- kenıeslnden: 
re yol için vasati ancak 2 bin lira 
harcamıştır. 

Kocaeli vilayeti halkı, şükran 

hisetmekte ve sevinç duymaktadır. 

lzmitte Halk .. 
evi çalışmaları 
Yeni Halkevi binası 

bitn•ek üzere 

Mazhar Çakır vekili avukat Aı:iz Nasi 
tarafından Cemal Sipahi, lUdayet Sipa- 1 
hi ve Salih Küçi.i.kdaigıç aleyhlerine i· ı· 
kuıne olunan davada: 

~.ll.ıddeaaleyhlC!'rden Cemal Sipahinin 
ikan1etg<\hnun meçhuliyeline binaen 
lıakkmd~ ilfu1en tebligat ifasına ve mu~ 

ı hakeı.ıenin 3/1/941 saat 13.30 a tayin 
1 kılınmış olduğunda.n kc:;.ran mahkeme 
mtıcibint."'C bu husustaki da\•etiye mah-
keme dJvanbanei=Lrıe talik edilınie ol
makla keyfjyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (1333) 

İzmit, 

Halkevi 

(Hususi) ŞC'hrimiz doktorlar burada vazife almışlar
, dır. 

güzel bir faaliyet göstP.r-
mekıedir. Evin, her şubesi, uhde· 
!erine dii§eı1 vazifelerini liiyıki ile 
başarmaktadırlar. 

İzınitin tarihini yazmak üzere se
çilen heyet bu mühim ve güç işi 

inceden inceye tetkik ve araştırma
larına devam etmektedirler. 

İçtimai yardım şubesinin Polik
liniği fakir halk ve hastaların daı
ma müracaat e tiğı bir sağlık yu
vası halını almıştır. Şehrimizdeki 

Halkevinde resim ve fotoğraf 

sergisi de açılacaktır. Temsil şube 
si de pek yakında temsillere ,başlı· 
yacaktır. 

Halkevi kütüp1'anesi bilhassa 
zengindir. Burada istenilen kitap 
ve gazeteleri bulmak daima mÜJn· 
kündür. 

Evimiz için yeni yapılmakta olan 
binaya geçiEnce bu faaliyetin kat 
kat artacağına şüphe yoktur. 1 

• • 
ıçın 

Sayın bayanlarım12dan gördü.
ğümiiz \eveccüh ve rağbe\e karşı 
~ükran borcumuzu ödemek lçiıı 

bu defa Amerikadan gellrttiğimlz 
en büyük makineler .sayesinde 
F E M i L ' 1 suuştırıcı silindir
lerle gayet kullanışlı, ufak mll<
ropsuz bir §ekilde yeni ambalaj
larla piyasaya çıkardığımızı say
g1h:ır1m12la arzeyleriz. F E M İ L 
bayanları birçok rahim rnhatsı.z

hklanndan koruyan ve üzüntülü 

pek 

işlerden kurtaran en birinci Adet bezleridir. 

mühim 

Uer ticareUıanede F E M İ L ft B A G 1 buluınır 

KIZILAY CEMiYETiNDEN 

ENSÜLİN GELDİ 
· ''lliyetimiz tarafından celbedilerek gümrükten Çlkanlan 

..=: N 5 O L 1 N Müstahzarı Piyasaya 
Çıkarılmışt ı r. 

HaUıımısın Ecsanel•rtl•n reç.t• ile 
ilcin olunur. 

21 BlaİNCİKANUN 1HI 

Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000~ 

2 750 - 1500.-

' 500 - 2000.-

ıı 250 - 2000.-

15 100 - 3500.-

iO 50 - .aooo~ 

ı ıl zo - 6000..--

'fürkiye İs bankasına para y a tınnakl.' yal
nıı>: para biriktirmi, olmaz, ayın zamanda 

taliin: i de denemİ§ oh •muz.. 

Kf!1ideJ~ '-Şubat, 2 M.a- ~il· KllD1ıb:l.rah ve kwnbarasız 
YL-1. ı Ağuı;;OOs, 3 İkinci- b'H3plannda. en u elli ll-

1 
! rası bul11Danlar kur'a.ra 

tr•rln qrlblerıııde yapıln' 1 dabll edilirler. 

. ... ~ ,. - '. 

Satış ilanı 
ls•anbul CördUncU icra Memurtuğundan : 

Mehmet tara1mdan Vakı! paralar İdaresinden 21375 ikraz numarasill 
borç aJw_e.n paıaya muKabil birinci derecede Jpotek gösteriJmiş olup borcu» 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tam:ımına. yeminli üç e-h.lı 

vukuf taı-alından (600) llra (00) kuruş kıymet takdir edilmiş olan Eyuptl 
Cezri Kasımpasa Çömlekçiler caddesi eski 61 yeni 55 kapı No. ıu sağ tarafı 

Köprücü Ahmet efefnd.i hanesile bahçe, sol tarafı bakkal Şerif efc.-odı hane vı 
bahçesi, arkası arabacılar sokağı, cephesi Çömlekçiler caddesi ile ınahdud hare
meyni muhteremeyn ve Ayasofyayı keblı· vakı!1armdan Çömleltçi gediğ.indeı. 

münkalip kaFdcn bir bap kiıgir ahır ve mahallen tek katlı bir ahşap haııenıD 
evsaf v~ msahası aşağıda yazılıdır: 

Gayri menkulün halen Çömlekçiler Te Arabacılar sokaklarının orta~ındı 

tapu raydında zikredilen-aharın balen yık.ı!mıs olduğu ve gayri menkulün Ara· 
bacılar sokağı cephesınde 14 taj No. lu tek katlı ahşaap hanedir. • 

Zemin kal: Zemini çimento şaplı ufak bir taıhkta biri dolaplı iki oda .,e 
zemini çimento şaplı Adi ocaklı bir mutbak, blr hc.l.5, mutb.:ıktan bıı asma ınct· 
divenle tavan arasma çıkılır. 

&lıçe: Sağ tarafı ve cephesi tahtaperde, sol tarafı yıkık duvar temeh il• 
bthdit edilmiştir. 

Evsafı: Gayri menkul ahşap ve tamire muhtaçtır . .. İçinde elektrik tesu;all 
vardır. 

Saha.a: Tamamı 133 metre murabbaı olup bundan 45 metre murabbaı blo• 
mütcbakisi bahçedir. 

Yukarda hudut, ...saı ve mesalıam naılı pyrl menkulün tamamı ~ 

aritırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayri monlrulün arttırma şartnamesi 25/ı2/1940 tarihinden ı1l· 
haren 934/3207 No. ile İstanbul 4 üncü İcra. dairesinin muaaycn numaıcu;ındl 
herkesin görebilmesi için açıktır. İlAnda yazılı olanlardan fazla malfimat alm~ 
istiyenJer, işbu prtnameye ve 934/3207 dosya numaraslle memuriyetiruize nıU. 
racaat etmeliC:ir. 

2 - Arltımaya i'tlrAk için yukarda yazılı kıymetin yüzde 71~ u nisbetindf 
pey akçesi veya milli bir b::.Jkanm teminat mektubu tevdi edileeektir. (Madıl< 
124) 

ıl - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a!Akatlarların ve irtifak hakkı sahiP· 
lerin1n gayı·i menkul üzerindeki haklannı, hususile laiz ve masrafa dair olaJI 
iddialarını iŞbu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde evrakı mllsbteleı-ill 
birlikte mernuriyetı1nize bildirmeleri icabeder. Aksi halde baklan ta.pu sicili il41 
18bit olmad<kça satış bedelinin paylaşmasından l'arlç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştiriik edenler arttırma ı;artnamestnl 
okumuş ve lüzumlu ma!Qmat alrnıe ve bunlan lam.amen kabul etıniıı ad .. 
itibar olunurlar. 

~ - Gayrimenkul 13/1/941 taıihlnde pazartesi günu saat 14 l>e!ı ı& ya kadsl' 
İsfanbul 4 üncü İcra memurluğunda !iç defa bağırıJdıktan sonra en çok arttır&' 
na ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 lnJ bu). 
msz veya satış lstiyenin alacağına rllclıanı olan diğer alacakWar bulunup t• 
bedel bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuund .. 
fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttınpa 10 gilD 
daha temdlt edilerek 23/1/1941 tarihinde Pm-şembe gün(!" saat 14 ten 16 ya Jı:A. 
dm" İstanbul 4 !ineli İcra memurluğu odaoında, arttırma bedeli satış istlyenin ala· 
cağına rüçluıru olan diğer alacaklılarm bu gayri menkul ile temin ~'<ii!mlş ala. 
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kl1JDetin % 75 ini tutınaJı 
prtile eı:ı çok arttır.ına ihale edlllr. Böyle bir bedel elde edihnezae ihale yapıl
ma•. Ve satıı 2280 No. lu kanuna t.evflkanıerı bınıltılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihaleolunan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı ve.rmezse Jbaie karan fesbolunaraıt kendJsind.en evvel en yükseli 
teklifle bulunan kimse arzetmif olduğu bedelle almıya razı olursa, ona, razı ol
maz veya bulunmazsa. hemen yedi gün müddetle arttımaya çıkarılıp en ~ 
arttırıma ihale edilir. Ik! ihale arasındaki far kve geçen günler için yüzde 5 tefi 
hesap olunacak fal?. ve diğer zararlar ayrıca hülone hacet kalrnaksızm memur" 
ıretımizce alıcıdan tahall olwıur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttmna bedeli haricinde olarak yabuz tapu ferağ hıireını, ,.tnııl 
....,elik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullanru vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve \ell~liye resminden mütevellll 
belediye rüsumu Ye miiterak!m vakıf ieares.i ııhcı.ya ait olmayıp arttırma -.. 
linden IA!nzll olunur. 

bbu gayri menkul yukarıda lfÖO!e1"İlen tariht.. i.tanbul 4 üncü İcra ,,,. 
ırıurluğu odasında lıibı:ı llilıı ve gösterilen ar1tınwı larlnamesi dalrosinde satıla; 
caiı ilin olunur, (Ull90) 

-Fevk&Ude nezaret w 2000 met-
re ars&a1 <ilaıı Ye fabrlka;ra da 
e?V'erllll bulunan bir mülk sab
Jıktır. Gönn.e.lı; :l&tlyenler Uzun. 

çarşı ba,.<mda İBm.eUye ew:lde

!Iİiıde 16 No. da ıııaklneci Yahya.-
ya müracaat edebilirler. 

ZArl PLAKA 

J!lıriklethnin 61 No. hı pl~kasıru W 

bettim. Hükmü kalmamıştır. 

Peter Kini 

İmtiyaz >. ve Neşriyat oı.

nıktö:rü: E. İZZET. Basıldığı yed 

SON TEJ .GRı\F Basımevl 
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